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-Cygan w Marconim  

 

  - Turniej drużyn 
Nieprzetartego  

szlaku 

 

 

W dniach 4-10 maja gościli w Busku-

Zdroju Jacek Cygan z żoną Ewą. Pań-

stwo Cyganowie zamieszkali w sanato-

rium Brystol, korzystając z zabiegów i 

rehabilitacji. 4 maja w sanatorium 

Marconi odbyło się także spotkanie 

literackie Jacka Cygana dotyczące 

promocji jego tomiku opowiadań 

„Przeznaczenie, traf, przypadek”. 

Ten znany twórca tekstów piose-

nek i poeta odwiedził nasze mia-

sto po trzyletniej przerwie. Jesie-

nią 2013r. przybył na zaproszenie 

Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Niepełno-

sprawnych Ruchowo. Był wów-

czas  gościem honorowym  Ogól-

nopolskiego Turnieju Piosenki 

Poetyckiej „Jacek Cygan 2013-

” (odbywającego się cyklicznie w 

BSCK), na którym pełnił także 

rolę przewodniczącego jury. W 

dniu poprzedzającym imprezę 

Ośrodek zorganizował wówczas 

w sanatorium Marconi wieczór 

autorski, na którym autor prezen-

tował swój nowy tomik poezji 

„Pies w tunelu”.    Cd. str  3,4 

 VII TURNIEJDRUŻYN 

„NIEPRZETARTEGO 

SZLAKU’’ 

 
W dniu 31 maja o godz. 15.00  w 

Placówce Opiekuńczo – Wycho-

wawczej  w Winiarach odbył się 

kolejny turniej drużyn Nieprzetar-

tego Szlaku. 

                                      Cd. str. 4 
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W dniach 4-10 maja gościli w Busku-Zdroju 

Jacek Cygan z żoną Ewą. Państwo Cygano-

wie zamieszkali w sanatorium Brystol, ko-

rzystając z zabiegów i rehabilitacji. 4 maja 

w sanatorium Marconi odbyło się także spo-

tkanie literackie Jacka Cygana dotyczące 

promocji jego tomiku opowiadań 

„Przeznaczenie, traf, przypadek”. 

 

Ten znany twórca tekstów piosenek i poeta 

odwiedził nasze miasto po trzyletniej przerwie. 

Jesienią 2013r. przybył na zaproszenie Ośrod-

ka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełno-

sprawnych Ruchowo. Był wówczas  gościem 

honorowym  Ogólnopolskiego Turnieju Pio-

senki Poetyckiej „Jacek Cgan”2013 

(odbywającego się cyklicznie w BSCK), na 

którym pełnił także rolę przewodniczącego 

jury. W dniu poprzedzającym imprezę Ośro-

dek zorganizował wówczas w sanatorium Mar-

coni wieczór autorski, na którym autor prezen-

tował swój nowy tomik poezji „Pies w tunelu”. 

 

„Życie jest piosenką”- dla niepełnospraw-

nych? 

Tym razem przyjechał z nowym tomikiem 

opowiadań „Przeznaczenie, traf, przypadek” i 

tradycyjnie, wieczór autorski Jacka Cygana 

odbył się pod auspicjami Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ru-

chowo w Busku-Zdroju w sali koncertowej 

sanatorium Marconi, które postarało się o pro-

fesjonalną oprawę tego wydarzenia. Nie wszy-

scy wiedzą, że Jacek Cygan to nie tylko autor 

piosenek, osobowość telewizyjna ( Superwik-

tor 2013) i juror programu „ Idol”, to tak-

że  poeta i literat, scenarzysta, reżyser, libreci-

sta i aktor. O tym zgromadzona publiczność 

dowiedziała się z ust pani Alicji Bednarskiej –

dyrektor działu Kulturalno-Oświatowego w 

Uzdrowisku. Jeszcze mniej osób wie zapewne 

o tym, że Jacek Cygan jest wielkim przyjacie-

lem młodzieży uczącej się w Ośrodku Szkolno

-Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ru-

chowo  i, jak twierdzi, wszędzie jej ambasado-

ruje. Dał temu wyraz zamieszczając w jednej 

ze swoich książek, „Życie jest piosenką” pięk-

ne wspomnienie występu dwojga niepełno-

sprawnych solistów, laureatów Ogólnopolskie-

go Turnieju Piosenki „Jacek Cygan 2013”. 

 

 

Czy Cygan cygani? 
Na spotkaniu literackim w tym roku sala kon-

certowa sanatorium Marconi pękała w szwach, 

do autora ustawiały się długie kolejki po auto-

graf, a książki schodziły jak ciepłe bułeczki 

(sprzedano ponad 100 egzemplarzy). Sam Ja-

cek Cygan potrafił, jak zawsze stworzyć niesa-

mowitą, kameralną atmosferę i nawiązać z pu-

blicznością tak bliski kontakt, że po kilkunastu 

minutach wszyscy, ze swobodą i bez żenady 

śpiewali chórem jego najbardziej znane pio-

senki. Autor pokazywał na dużym ekranie 

swoje archiwalne zdjęcia, których, jak twier-

dził, nikt dotąd nie widział, opowiadał anegdo-

ty o swojej tak różnorodnej twórczości, no-

wym tomie opowiadań,  a wreszcie poprosił 

swoją publiczność o pytania. Jedno z nich wy-

wołało absolutną konsternację – A czy Cygan 

cygani? –zapytał bezpardonowo mężczyzna w 

średnim wieku ( jak się okazało, również prak-

tykujący poeta). Jacek Cygan roześmiał się i 

stwierdził z udawaną powagą - No cóż, nie 

można mieć wszystkich talentów… 
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Gość wieczoru otrzymał podziękowania i 

kwiaty od dyrektor SOSW dla Niepełnospraw-

nych Ruchowo Grażyny Grochowskiej, eks-

kluzywne kosmetyki od Uzdrowiska Busko-

Zdrój SA, a spotkanie zakończył  krótkim wy-

wiadem udzielonym młodzieży z koła dzienni-

karskiego Ośrodka, z którego dowiedzieliśmy 

się, że niebawem planuje wydać kolejny tomik 

wierszy. A może mieszkańcy Buska i kuracju-

sze  będą mieli okazję w przyszłym roku obej-

rzeć go w spektaklu „Cygan w Polskim” nie w 

Warszawie, ale na Międzynarodowym Festi-

walu Muzycznym im. Krystyny Jamroz w na-

szym mie-

ście? 

       

 

 

 

 

 

                        

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Justyna Grońska  grupa III 
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2 kwietnia 2016 r. nasza drużyna wzięła 

udział w uroczystościach upamiętniają-

cych  153 rocznicę Powstania Stycznio-

wego w Bitwy pod Grochowiskami. 

Po zbiórce pod Domem Harcerza w raz 

z innymi drużynami biorącymi udział w 

rajdzie ruszyliśmy marszem w kierunku 

Grochowisk, pogoda nam sprzyjała. Na 

miejsce, jak co roku przybyła liczna 

grupa młodzieży. Obchody rozpoczęły 

się Mszą Świętą sprawowaną w kościele 

p.w. Nawiedzenia NMP w Bogucicach, 

po niej już w  

Grochowiskach – modlitwa ze złoże-

niem kwiatów przy krzyżu i apel pole-

głych. Finałem uroczystości była rekon-

strukcja powstańczej walki.  

Pod koniec zabawy harcerze zostali po-

częstowani przepyszną grochówką. 

 

VII TURNIEJDRUŻYN 

„NIEPRZETARTEGO SZLAKU” 

 
W dniu 31 maja o godz. 15.00  w Pla-

cówce Opiekuńczo- Wychowawczej                       

w Winiarach odbył się kolejny turniej 

drużyn Nieprzetartego Szlaku. 

Celem zawodów była integracja mło-

dzieży z  drużyn „NS” wchodzących w 

struktury Hufca ZHP Busko-Zdrój z te-

renu Powiatu Buskiego :  

W ramach turnieju drużyn odbyły się : 

- konkurs plastyczny p.n. Moja podróż 

marzeń”, gry i zabawy: rzucanie do ce-

lu, przeciąganie liny, odbijanie piłeczek 

pingpongowych oraz zabawa z hula- 

hop. Ponadto drużyny brały udział w 

prezentacji udzielania pierwszej pomo-

cy. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne 

nagrody i upominki, a instruktorzy ko-

szulki z własnym imieniem. 

Każdy mógł się ze wszystkimi zintegro-

wać przy wspólnym grillowaniu, tań-

cach i dobrej zabawie. 

Organizatorom serdecznie dziękujemy 

za przygotowanie wyśmienitej zabawy. 

 Harcerze SOSW w Busku Zdroju 

                     

       Oprac. Oliwia Kiełkiewicz  
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W maju br. odbyliśmy ciekawą wycieczkę po 

regionie ziemi świętokrzyskiej. Obejrzeliśmy 

najsłynniejsze polskie zabytki oraz dąb  Bartek 

w Zagnańsku. 

 

Dąb Bartek  jest największym i najstarszym 

znanym w Polsce drzewem. Jego wymiary jak 

i wiek są rzeczywiście imponujące. Dąb  mie-

rzy obecnie 30 metrów wysokości, a średnica 

korony to ok. 40 metrów. Dąb Bartek liczy so-

bie od 645 do 670 lat, choć według tradycji 

drzewo ma aż 1200 lat. Ze względu na swój 

sędziwy wiek „Bartek” uznany został za po-

mnik przyrody i objęty ochroną. 

 

 

 

 

 

 

Dąb Bartek  

 

Kolejnym etapem naszej wycieczki było Mu-

zeum Wsi Kieleckiej w Tokarni .Skupia ono  

zabytkowe obiekty budownictwa drewnianego 

przeniesione z różnych miejscowości regionu 

świętokrzyskiego. W niemal każdej chałupie 

mogliśmy  podglądnąć, jak wyglądał kiedyś 

warsztat pracy tradycyjnego rzemieślnika, na 

przykład: stolarza, gonciarza czy plecionkarza, 

wiatraki i kuźnia z budynkami użyteczności 

publicznej (np.: szkoła, sklep), zabudowania 

dworsko-folwarczne, a także  kościół i kaplicz-

ki.  Wspaniała przyroda i  stare budynki spra-

wiły, że poczuliśmy się tak, jakbyśmy  znaleźli 

się w innej epoce.  

 

 

\ 

Chłopska izba w Tokarni  

To nie był koniec naszej wyprawy, gdyż cze-

kała na nas prawdziwa wspinaczka, by obej-

rzeć ruiny  zamku  królewskiego w Chęci-

nach .Zamek powstał na przełomie XIII i XIV 

w. na  wzniesieniu (360 m n.p.m.) jako warow-

nia .Król Władysław Jagiełło wykorzystał jego  

położenie i wybrał go na miejsce wyroków są-

dowych i zjazdów szlachty. W 1331 r. przed 

wyprawą pod Płowce, król mianował tu swoje-

go syna Kazimierza rządcą Wielkopolski. Po 

śmierci Łokietka, Kazimierz Wielki rozbudo-

wał zamek, czyniąc z niego jedną z najpotęż-

niejszych twierdzy na ziemiach polskich.  

 

 

 

 

 

 

 

                  

                    Zamek w Chęcinach 

Wycieczka była bardzo udana, dopisała pogo-

da i atmosfera była wspaniała, zobaczyliśmy 

wiele atrakcyjnych miejsc regionu świętokrzy-

skiego.  

                                 Oliwia grupa VII  
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Kiedy nagle musiałam zakończyć szkołę i wy-

lądowałam w domu, poprzez internet znala-

złam Akademię Ży-

cia. To półroczny 

projekt, w którym 

uczestnicy uczą się 

samodzielnego życia. 

Mieszkałam w 

mieszkaniach trenin-

gowych, wszystko 

miałam do swej dys-

pozycji, jedynie żyw-

ność kupowałam za 

własne pieniądze.  

Musiałam sama goto-

wać, prać, robić za-

kupy. Dzień był bar-

dzo dokładnie wypeł-

niony od rana do wieczora takimi zajęciami 

jak: język angielski, aktywna  rehabilitacja . 

Musiałam dojeżdżać autobusem. Wstawałam 

wcześnie rano przed 7.00 i wychodziłam na 

autobus, żeby zdążyć na 8.00 na zajęcia. Po  

powrocie miałam 2 godziny na ugotowanie 

obiadu i kolejne zajęcia. z doradcą zawodo-

wym,  coachem oraz z rehabilitantem. Czasem 

gotowałyśmy obiad późnym wieczorem, jeśli 

następnego dnia wiedziałam, że nie będzie kie-

dy ugotować. Nie było mowy o czasie wol-

nym. Na początku jedynym wolnym dniem 

była niedziela, dopiero później wywalczyły-

śmy sobotę, żeby mieć kiedy posprzątać 

mieszkanie. Były tez spotkania z samoobrony, 

które były naprawdę przydatne.  Nasz trener 

był co najważniejsze przystojny, niestety tre-

ning prowadziła również  jego dziewczyna: :). 

To wszystko na pewno mi się przydało, ale 

najważniejsze było dla mnie to, ze poznałam 

wspaniałych ludzi, mówię tu o uczestnikach. 

Nie siedziałam biernie w domu i co najważ-

niejsze stałam sie jeszcze odważniejsza i 

twardsza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja angielskiego 

 

 

Waleczna Gabriela na samoobronie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Sesja zdjęciowa 

 

 

 

 

Gabrysia Michałek  
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 W dniu 4 czerwca wybraliśmy się do    Miej-

sko— Gminnej Biblioteki Publicznej  w Bu-

sku— Zdroju na Noc Bibliotek. 

Ciekawy program tej akcji pozwolił każdemu  

znaleźć coś dla siebie. Kamil Olszewski był 

zainteresowany literaturą fantastyczną   i 

z wielkim zainteresowaniem  szukał            

ulubionych książek o tej tematyce. 

Sięgaliśmy na półki biblioteki i wybieraliśmy 

pozycje, które chcieliśmy przeczytać w ciszy i 

skupieniu.  

 

Był to bardzo pouczający wieczór. 

 

 

Odbyły się również  rozgrywki szachowe . 

Miłośnicy gier planszowych mieli okazję po-

znać wiele nowych, interesujących gier. 

Spotkanie było okazją do nawiązania    kontak-

tów rówieśniczych. 

Mogliśmy zintegrować się z młodzieżą         z 

innych szkół. 

 

 

 

 

 

 

Odbyły się pokazy Straży Pożarnej, które cie-

szyły się dużym zainteresowaniem wśród  

dzieci i dorosłych. 

Bibliotekarze zaplanowali wieczór z poezją 

Bolesława Leśmiana i innych poetów.  

W ramach  akcji „Podziel się książką”  mogli-

śmy wybrać dla siebie książkę, która nas naj-

bardziej zainteresowała. Jest to dla nas warto-

ściowa  pamiątka „Nocy Bibliotek”. 

 

 

Kamil i Adam wybierają  książkę dla siebie 

 

 

 

 

.                           Adam Jakubowski 
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.-"Człowiek jest wielki nie przez to, co 

posiada, lecz przez to, kim jest; nie 

przez to, co ma, lecz przez to, czym 

dzieli się z innymi." Jan Paweł II 

(Karol Wojtyła)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest wielu Polaków, którzy udowodnili jak bar-

dzo ważna jest dla nich nasza Ojczyzna . 

Wśród nich znajdziemy  Polaka Karola Wojty-

łę , który dnia 16 października 1978 roku zo-

staje wybrany na Papieża . Był on Wielki i 

wspaniały . Po jego śmierci, jak i za życia stało 

się wiele cudów i uzdrowień . Kiedy Jan Paweł 

II  dnia 13 maja 1981 roku został postrzelony 

przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali 

Ağcę   świat i cała Polska byli w szoku, nikt 

nie wyobrażał sobie życia bez papieża . Jednak 

wydarzył się cud i Jan Paweł II przeżył za-

mach . Kula leciała zygzakiem. Jak to możli-

we ? A zatem czy cuda się nie zdarzają ?. Pa-

pież przebaczył swojemu niedoszłemu zabójcy 

okrutny atak, podziwiam go za to, ale on był 

inny od nas, był miłosierny . Kochał każdego, 

małego ,dużego, grubego ,chudego czy niewi-

domego . 

Zawsze  był taki czuły, opiekuńczy i troskli-

wy . Zupełnie ,,Jak nasz tata’’ Kiedy dnia 2 

kwietnia 2005 roku umarł, cały świat był w 

żałobie . 

Wszyscy modlili się do Ojca, aby mu podzię-

kować za jego pontyfikat  i ojcowską misję, 

jaką  powierzył mu Jezus Chrystus. Nie zabra-

kło łez na  twarzach wiernych. Nie ma papie-

ża ,zabrakło go ,widocznie Bóg Ojciec uznał 

że wypełnił swoją wolę . Jan Paweł II jest teraz 

na pewno szczęśliwy i to z całą pewnością bar-

dziej od nas samych . Nic go już nie boli. Nie 

cierpi. Teraz pewnie spogląda na nas i nam 

błogosławi . Zawsze sobie marzyłam, kiedy 

miałam 3 latka ,że go kiedyś poznam. Zawsze 

to powtarzałam mojej ukochanej mamie. Może 

by mnie przytulił, ucałował w główkę  i wyda-

rzyłby się cud…... Wyzdrowiałabym . I była-

bym zupełnie inna zdrowsza, silniejsza .  To 

on jest moim autorytetem, który zmienił życie 

każdego w piękniejsze barwne . Za jego wsta-

wiennictwem wyzdrowiało tylu ludzi, nie tylko 

z Polski , ale i z całego świata . Wśród nich 

była francuska zakonnica , która zmagała się z 

takim właśnie schorzeniem, jak nasz Ociec 

Święty. Jan Paweł II uzdrawia dzisiaj, ale już  

się o tym tak często nie mówi .Wierzę w to, że 

papież Wojtyła bardzo mnie kochał, może to 

dziwnie zabrzmi, ale odczuwam jego bliskość . 

Jakbym go kiedyś widziała i z nim rozmawia-

ła. W 2 klasie  szkoły podstawowej po komunii 

udałam się wraz z mamą i ciocią  do Wado-

wic . Byłam w jego domu, tam jest teraz mu-

zeum , dotykałam kołyski małego Karolka i 

wpisałam się też do jego księgi .Odwiedziłam 

znane mu miejsca, w których często przeby-

wał , Kalwarię  Zebrzydowską i piękne miasto 

Łagiewniki .Weszłam do sanktuarium Miło-

sierdzia Bożego w Łagiewnikach podziękowa-

łam mu za jego działalność i za to, co zrobił 

dla ludzkości.  Jan Paweł II  był wielkim Pa-

pieżem , który ukochał każdego jak Jezus. 

 

 

                  Sylwia Włodarz  
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Moda na wiosnę i lato w tym sezonie 

jest kompletnym zaskoczeniem, ogólnie 

mówią, że każdy znajdzie coś dla siebie, 

w czym się dobrze czuję . Opiszę wam 

kilka przykładów, a wy kombinujcie i 

stwórzcie własne kreacje, warto pobu-

szować po   handach i  kupić kilka faj-

nych rzeczy, zwłaszcza dziewczyny któ-

re są na kierunku krawieckim mają 

wielkie pole do popisu, bo można z ni-

czego zrobić coś. Fajnie to pokazuje w 

swoim programie Tomek Jacyków . 

Dziewczyny  do dzieła! Otóż co modne: 

W ciepłych miesiącach przyszłe-

go roku wciąż modne będą inspirowa-

ne latami 70. zamsze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejny trend  mocne zdobienia, 

kokardy, ozdobne kołnierze i żaboty -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wariacje na temat białej koszu-

li. Bez niej się nie obejdziemy, jednak w 

nadchodzących miesiącach będzie ona 

występowała w nieco zmienionej for-

mie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiosną i latem 2016 pokocha-

my również hiszpańskie klimaty. Fal-

bany, ognista czerwień, koronki i kwiaty 

we włosach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A do tego hitem będą każdego ro-

dzaju frędzle, krata, plisy i siatki, 

dzianiny, i moda inspirowana budu-

arem, wciąż króluje kolor. pomarań-

czowy.                         

 

 

                                     Ania Z  
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Mam na imię Mateusz i od roku jestem w 

Ośrodku. Mam 15 lat i chodzę do II klasy gim-

nazjum. Moją pasją jest hodowla rybek akwa-

riowych. W domu mam pięciolitrowe akwa-

rium, a w nim około 20 rybek. Moje ulubione 

to: niebieski bojownik, dwa różnokolorowe 

mieczyki, dwie  czarne molinezje. 

 W moim akwarium jest też jeden niebieski 

zbrojnik, cztery neony .Na kamienistym dnie 

stoi miniaturowy zamek i beczka, w której się 

lubi chować mój bojownik. Bardzo lubię ob-

serwować swoje rybki, karmię je co parę dni, a 

wodę zmieniam raz na miesiąc. W następnym 

odcinku postaram się opisać dziwne zwyczaje 

moich rybek i zachęcić Was do założenia swo-

jego własnego akwarium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Mateusz Deka grupa VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mam na imię Oliwia, chciałam Wam opowie-

dzieć o moim hobby. Już od 6 roku życia 

uwielbiałam rysować. Rysowałam wszędzie 

gdzie się da: ściany, drzwi, okna były w moich 

rysunkach. Mama  często denerwowała się na 

mnie ,ale pokusa malowania na dużych prze-

strzeniach była silniejsza. W późniejszym 

okresie zaczęły mnie inspirować określone te-

maty np.: koty, łabędzie oczy ludzkie w róż-

nych zestawach  makijaży . W wolnych chwi-

lach jest to dla mnie relaks . Moja artystyczna 

dusza odzwierciedla się w moim stylu ubiera-

nia, lubię być oryginalna , mam własny styl. W 

przyszłości chciałabym zostać charakteryzator-

ką w filmie i pracować w Anglii. Potrafię już 

ucharakteryzować poprzez makijaż  kota , 

czaszkę ludzką, myszkę , wampira , zrobić na 

ciele sztuczne rany, blizny. Uczę się coraz  

więcej nowych  rzeczy i zamierzam się dalej 

rozwijać - być może kiedyś skończę szkołę, w 

której nauczę się wymarzonego zawodu. 

                   

Oliwia Kiełkiewicz grupa III 
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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiara" 
 

Patrząc na niebo w bezchmurne dni, 

odzywa się w tobie lęk zapytania, 

czy życie ma sens?! 

 

Idąc gdzieś w dal patrzysz na swój los, 

myśląc, że gdzieś w tobie na dnie ukryta jest 

iskierka nadziei, szczęścia, radości,  beztro-

ski... 

będąc w oddali  myślisz, 

że w końcu odnajdziesz swój, życiowy cel! 

 

                                   19.08.2010 rok. 

 

   Rapsodia 1 

 

By móc być niezależnym od zła,  

odpędzić z nas te demony przeszłości, 

które wiszą nad nami jak topór nienawiści, 

który prędzej, czy później spadnie na nas, niby 

grom z jasnego nieba, 

bez zapowiedzi, bez pytania... 

 

 

Nauczmy się rozróżniać dobro od zła, 

nim skrzywdzimy drugą niewinną osobę. 

Chwyćmy ten topór nienawiści nim będzie za 

późno(...) 

Nauczmy szanować siebie nawzajem, 

by nie posmakować wiecznego ziarna goryczy. 

 

17.08.2010 rok 

     

 

 

 

 

 

 

Wspomnienie lata" 
 

Gdy minie lato, te długie letnie wieczory, 

pozostaną wspomnienia w jesienne krótkie 

zmierzchy, 

przywita nas słońce rozżarzonym blaskiem na-

dziei; 

Ta łuna jesiennych snów, 

istnienie, istnienia! 

W pozaziemskim świecie, ta orbita przyszło-

ści, 

rozwścieczone morze , 

powiew bryzy ze snów.  

Pozostanie tylko rzeczywistość i wspomnienia 

za letnim ciepłem,  

i młodość w naszych sercach! 

 

18.08.2010 rok 

 

 

,,Goniąc za życiem" 
 

Goniąc za życiem jak koń w galopie, 

tracisz swój cenny czas, 

poprzez błąd przemija życie, 

jak jesienią złociste promienie z wiatrem,. 

a gdy zrozumiesz swój błąd będzie za późno. 

Pozostanie tylko smutne zakończenie, 

wiesz, że udasz się na odpoczynek, 

w innym wymiarze, 

w raju na sąd ostateczny, 

z rozliczeniem, za błędy, 

pośpiech i wyścig z czasem. 

 

20.08.2010 rok. 

 

 

                         Marta Pawłowska grupa III 



„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 9 (2016) nr 29 

13 

  „ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W tym wydaniu naszej gazetki chcę was 

zachęcić do obejrzenia wzruszającego filmu pt 

„ Cuda z nieba”. Film opowiada o 10-letniej 

dziewczynce Annabel Beam mieszkającej w 

małym amerykańskim miasteczku z rodzicami 

i rodzeństwem. Są bardzo szczęśliwą, religijną 

i kochającą się rodziną. Jednak pewnej nocy 

Annabel trafia do szpitala. Wyniki badań 

wskazują na nieuleczalną chorobę – niewydol-

ność jelit. Życie tej rodziny nie jest już takie, 

jak kiedyś. Rozpoczyna się walka o uratowanie 

dziewczynki. Dziewczynka po kilku zabiegach 

wraca do domu. Pewnego dnia bawiąc się z 

siostrami wokół domu dochodzi do nieszczę-

śliwego wypadku, zostaje ona uwięziona we 

wnętrzu wielkiego drzewa. Po wielogodzinnej 

akcji ratunkowej znaleziono ją nieprzytomną. 

Jednak, gdy budzi się w szpitalu, opowiada o 

swoim spotkaniu z Jezusem, a choroba się co-

fa. Film bardzo mi się spodobał, ponieważ 

opowiada o życiu,  problemach, o tym, że je-

steśmy w stanie zrobić wszystko, gdy chodzi o 

zdrowie i bezpieczeństwo najbliższych nam 

osób, dosłownie wszystko, aby druga osoba 

czuła się kochana, potrzebna, doceniana. Do-

wiadujemy się, ile może zdziałać wiara w Bo-

ga, bo gdy w coś naprawdę wierzymy, nic in-

nego nie ma znaczenia. Film jest bardzo po-

uczający, uczy nas, że życie nie jest takie pro-

ste, jak nam się wydaje, wszystko może się 

zdarzyć i nikt z nas nie ma na to wpływu. Bar-

dzo was zachęcam do obejrzenia tego filmu - 

da wam dużo do myślenia, 

 

 

Justyna Grońska    gr III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zachęcam Was do przeczytania książki  

ks, Jana Kaczkowskiego „Życie na pełnej pe-

tardzie” 

Ksiądz Jan Kaczkowski urodził się w Gdyni w 

1977r. Po urodzeniu okazało się , że ma lewo-

stronny niedowład i dość dużą wadę wzroku . 

Zasłynął z tego, że założył Hospicjum domowe 

w Pucku, którego został dyrektorem. Ksiądz 

Jan Kaczkowski wydał książkę, w której opo-

wiada o chorobie, cierpieniu , próbie umierania 

i pluszowym katolicyzmie. Ksiądz ten niedaw-

no umarł , bo zmagał się z ciężkim nowotwo-

rem mózgu - glejakiem.  Mimo choroby, z któ-

rą się zmagał,  starał się być naprawdę szczę-

śliwy .Wielokrotnie podkreślał, że nikt z nas 

nie jest po same brzegi szczęśliwy. Choroba 

nigdy nie odebrała mu szczęścia, bo wtedy od-

niosłaby podwójny sukces. Ponieważ wiedział, 

co czuje każda chora osoba, mówił że Pan Bóg 

nie przesiaduje na chmurze i nie mówi, że 

„twoja gęba mi się nie  podoba ,będziesz miał 

wylew i będziesz niepełnosprawny , albo bę-

dziesz potrącony przez samochód” . Zycie 

ludzkie to tajemnica i widocznie tak musiało 

być. Jedni ludzie rodzą się silni psychicznie i 

fizycznie i choroby się do nich nie przyklejają , 

inni są słabsi i albo rodzą się chorzy albo stają 

się chorzy w mgnieniu oka . Taki właśnie był 

były dyrektor Śp. Jan Kaczkowski ,nie dość, że 

był niedowidzący, to spadła na niego ciężka 

choroba .Chciałabym  wam polecić książkę 

pt ,, Życie na pełnej petardzie ''.Według mnie  

powinien być świętym.  
 

                        

                         Sylwia Włodarz   grupa II 
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Moja mama ukończyła liceum gastrono-

miczne, ale niestety los nie pozwolił jej pra-

cować w wymarzonym zawodzie. Od nie-

dawna prowadzi bloga kulinarnego, robi to 

z przyjemnością i dla samej siebie . Jej blog 

ma prawie 600 wyświetleń.  Chciałabym 

Was zachęcić - czytelników gazetki ,, Z 

Górki’’ do poeksperymentowania w kuchni, 

podając kilka jej przepisów.  Przepisy mojej 

mamy to poezja.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rurki z kremem 
Składniki: 
 

0,5 kg mąki tortowej 

250g margaryny 

1 szklanka śmietany 18% 

2 cukry waniliowe 

Ze składników zarobić ciasto i schłodzić w lo-

dówce przez co najmniej godzinę. Ciasto cie-

niutko rozwałkować, kroić na długie paski o 

szerokości ok. 1,5 cm. Formy rurek posmaro-

wać tłuszczem i owinąć na nich paski ciasta, 

by zachodziło na siebie. Piec na blaszce wyło-

żonej papierem do pieczenia w temp 200 ° ok. 

15 minut lub do lekkiego zarumienienia. 

 

Masa: 

 

Duży budyń waniliowy  ( ugotować według 

przepisu). 

25dag margaryny lub masła utrzeć dodawać 

partiami zimny budyń i cukier puder do sma-

ku. Szprycą napełnić przestudzone rurki. Przed 

podaniem oprószyć cukrem pudrem. ( 60 szt 

małych rurek) Polecam  

 

Markizy cytrynowe 

 
Ciasto:  

0,5 kg mąki, kostka margaryny ,,palma”, 3 

ugotowane żółtka, 3/4 szkl. cukru pudru.  

Margarynę posiekać ze składnikami i wyrobić 

gładkie ciasto, rozwałkować na grubość ok. 

pół centymetra i wykrawać ciasteczka małą 

literatką. Piec w temperaturze 160 stopni na 

lekko złoty kolor. 

Masa:  

kostka margaryny, pół szklanki cukru pudru, 

szklanka mleka w proszku, sok z cytryny lub 

aromat cytrynowy. Margarynę ucieramy na 

puch, dodajemy resztę składników. 

Gdy ciastka wystygną przekładamy masą. 

Można oprószyć cukrem pudrem lub polać po-

lewą. 

SMACZNEGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sylwia Włodarz, gr. II 
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Na zakończenie roku szkolnego dyrektor zwraca się do 

uczniów. 

- Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia i żebyście 

we wrześniu wrócili mądrzejsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gdzie masz świadectwo? - pyta ojciec Jasia. 

- Pożyczyłem koledze...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żona mówi do męża: 

Kochanie, marzy mi się, żeby założyć na plażę coś ta-

kiego, co sprawiłoby, 

że wszyscy by osłu-

pieli. 

- Łyżwy załóż. 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon do biura podróży: 

- Dzień dobry, akurat tak się złożyło, że mamy z żoną 

urlop. I chcielibyśmy odpocząć... 

- Oczywiście. Dobrze się składa. Jaką kwotą państwo 

dysponują? 

- Mamy 500 złotych. 

- Aaaa... to se odpoczywajcie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmawiają dwie pchły; - gdzie byłaś na wakacjach?  

- na krecie... 

 

 

 

 

Przewodnik po Rzymie oprowadza po mieście bogatego 

amerykańskiego turystę. 

- To jedyny w swoim rodzaju gmach... 

- Też mi coś - przerywa Amerykanin. U nas w Ameryce, 

mamy takich gmachów tysiąc! 

- Bardzo możliwe, bo to dom wariatów. 

: 

 

 

 

 

Hotel, recepcjonista zagaja do nowo przybyłej pary: 

- Urlop? 

- Tak... 

- A dzieci państwo posiadają? 

- Posiadają... 

- A, to tym razem państwo nie zabrali? 

- Nie zabrali... 

- Tylko we dwoje? Romantyczny wypad! 

- Tak... 

- A kto został z dziećmi? 

- Żona.  

 

 

       RE-

DAKCJA 
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Imię i nazwisko: 

KUPON  28 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

1 Na nim jeździsz latem  

                                        

2 Ostatni tylny na statku 

żaglowym 

                                                 

3 Groźna ryba  nie występuje w Polsce  

                                                   4 Piaszczysta ….. 

                                                  5 Pędnik  wiatrowy … 

Wycięte kupony z hasłem prosimy zanosić 

do pokoju nr 10 do Agnieszki Jop 

 Zwycięzców czekają nagrody! 

 

 

HASŁO: 


