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Marek Wojciech Dutkiewicz (ur. 26 marca 1949r. ski, Skaldowie, Wojciech Skowroński, Piotr
w Warszawie) – polski autor tekstów piosenek,
Szczepanik, Test, Trubadurzy, Varius Mascenanx, Wawele, Marianna Wróblewska, Beata Wyrąbkiewicz, Wiktor Zatwarski, Papa Dance. Napi-

rzysta, dziennikarz i wydawca, a także osobowość
telewizyjna , będzie gościł wraz z żoną piosenkarką
Joanną Dark w Busku-Zdroju. Jego tekstom poświęcona jest IX edycja naszego Ogólnopolskiego
Turnieju Piosenki Poetyckiej., która odbędzie się 2
grudnia w Buskim Samorządowym Centrum Kultury. Pan Marek Dutkiewicz będzie naszym gościem
honorowym i przewodniczącym jury tego festiwalu. Co o nim trzeba wiedzieć? Przede wszystkim to,
że jest autorem
kilkuset tekstów piosenek,
z których wiele
stało się przebojami. Współpracował m.in.
z takimi zespołami i wokalistami, jak: 2
Plus 1, Andrzej
i Eliza, Felicjan
Andrzejczak, Budka
Suflera, Halina Frąckowiak, Kombi,Lombard, Urszula, Zdzisława Sośnicka. Utwory z jego tekstami można też usłyszeć w wykonaniu takich artystów, jak:Alibabki, Bemibek, Marta Borecka, Monika Borys, Ewa Farna, Bogdan Gajkowski, Homo Homini, Olga Jackowska, Martyna Jakubowicz, Anna Jantar, Irena Jarocka, Majka Jeżowska, Klincz, Lady Pank, Jacek Lech, Jan Lewandowski, Anna Mamczur, Zofia Nowakowska, Pro Contra, Krystyna Prońko, Andrzej Rybiń-

sał libretto do musicalu Mewa oraz suity Aktor (mu
z. Janusz Kruk), jak również songi do musicalu Sny
Sindbada Żeglarza (muz. A. Zarycki). W 1983 r.
otrzymał II nagrodęna KFPP w Opolu za piosenkę
„Szklana pogoda”.
Autorski dorobek
został podsumowany na płytach Przeboje życia (1993) i Złote
przeboje (1996).
Był także jurorem w
jednym z odcinków
programu „Szansa
na sukces”
w 2007 r.
z Małgorzatą
Ostrowską i Wojciechem
Trzcińskim. Jest jurorem w telewizyjnym widowisku Fabryka Gwiazd w Polsacie. Pan Marek Dutkiewicz zamieszka w hotelu „Bristol”, a w przeddzień festiwalu będzie miał wieczór autorski w sali
koncertowej sanatorium „Marconi”, gdzie wywiad
z nim poprowadzą dwie koleżanki z naszej redakcji.

Oprac. Redakcja
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W ramach upowszechniania czytelnictwa pani
Edyta Pogorzelska przygotowała zajęcia pt.” Bogactwo języka polskiego w twórczości Henryka
Sienkiewicza”. Przedstawiona prezentacja multimedialna przybliżyła nam wybrane tematy związane z życiem i twórczością pisarza. Mogliśmy obejrzeć ciekawe fotografie noblisty i jego najbliższych.

kiewicza zachęciło nas do przeczytania całości
utworów.

Zajęcia były również okazją do rozwijania przez
nas zainteresowań czytelniczych.
Czytaliśmy fragmenty wybranych powieści Henry-

ka Sienkiewicza. Wśród nich znalazły się: Quo vadis, Krzyżacy, Potop, Ogniem i mieczem, W pustyni
i w puszczy oraz wybrane nowele.
Mogliśmy zaprezentować się przed naszymi kolegami i wychowawcami.
Wspólne czytanie fragmentów dzieł Henryka Sien-

Zaczytana Olga
Agata Zuzia gr.II
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W dniu 19.10.2016r. zwiedzaliśmy wystawę pt. „
Miasta i miasteczka Ziemi Kieleckiej 100 lat temu”, która mieściła się w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Busku- Zdroju.
Wystawa składała się z 27 plansz przedstawiających zanikającą architekturę miast i miasteczek
sprzed wieku. Uzupełnieniem wystawy były cytaty
z „Gazety Kieleckiej” i „Ziemi Kieleckiej”. Mogliśmy podziwiać zdjęcia i pocztówki miast oraz mapy topograficzne, które zostały udostępnione przez
Wojskowy Instytut Geograficzny w Warszawie.
Wystawa została zorganizowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Uczniowie naszego Ośrodka
na INNO-TECH EXPO 2016
W dniu 27 października 2016 r. uczniowie szkół
naszego Ośrodka uczestniczyli w IV Międzynarodowych Targach Innowacji i Nowych Technologii
INNO-TECH EXPO 2016. Organizatorem corocznej imprezy jest firma Targi Kielce S.A.. Jak co
roku

prezentowane były ciekawe wynalazki młodych
naukowców oraz rozmawiano o nowych technologiach stosowanych w branży IT. Dużym zainteresowaniem
W ramach rozwijania zainteresowań czytelniczych naszych
uczestniczyliśmy w wykładzie
mgr Teresy Ro- uczniów ciemańskiej-Faściszewskiej na temat demokracji w szyły się stoiska z druliteraturze: „Demokracja widziana przez pryzmat literatury”. Przyswoiliśmy sobie wizję auto- karkami 3D,
interaktywrów tekstów literackich dotyczących demokracji.
Prowadząca wykład wprowadziła nas w tematykę nymi grami
demokracji posługując się tekstami: Piotra Skargi, oraz stoisko
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Juliana Ursyna studentów z
łazikiem
Niemcewicza, Stanisława Staszica, Jana Kochamarsjańnowskiego oraz Henryka Sienkiewicza.
Spotkanie było doskonałym uzupełnieniem szkol- skim, stworzonym przez drużynę Impuls z Politechniki Świętokrzyskiej. Uczestnictwo w takich
nej nauki historii i literatury.
imprezach pozwala zapoznać uczniów z nowymi
trendami
rozwoju
przemysłu i
usług, poszerzyć horyzonty myślowe oraz
motywuje
do dalszej
nauki zawodu w wybranym przez siebie kierunku.

Justyna Grońska gr.II

Oprac. Na podst. Str. www. sosw.busko.pl Redakcja
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13.10.2016r. o godzinie 9.00 uroczystym akcentem
ślubowania klas pierwszych rozpoczęła się akademia z okazji Dnia Edukacji Pani dyrektor Grażyna
Grochowska serdecznie powitała wszystkich przy-

pedagogów, pracowników administracji i obsługi
Nagrodami Dyrektora. Przedstawiciele młodzieży
składając życzenia swoim nauczycielom oraz
wszystkim pracownikom placówki wręczyli wiązankę kwiatów na ręce Pani Dyrektor. Akademię
uświetnił krótki występ artystyczny uczniów naszego Ośrodka. Tego samego dnia odbyło się ślubowanie klas pierwszych, a następnie otrzęsiny
„pierwszaków”. Samorząd szkolny przygotował
scenariusz na tę okoliczność. Uczniowie klas
pierwszych tj. I LO I Gimnazjum, I T oraz I ZSZ

byłych nauczycieli, pracowników administracji i
obsługi, uczniów i rodziców oraz Wicestarostę Bu-

skiego Pana Stanisława Klimczaka, który dwojgu
pedagogom wręczył Nagrodę Starosty Buskiego.
Jeden z pedagogów uhonorowany został Nagrodą
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty a kilkunastu

uczestniczyli między innymi w następujących konkurencjach: jedzenie mleka w proszku jak kotek z
miseczki, rysowanie swojej wychowawczyni i konkursie wiedzy o niej, zamiatanie w rytm muzyki.
Zwyciężyły dwie klasy: I
Gimnazjum i I Technikum, na drugim miejscu
uplasowała się I LO, a
ostatnie zajęła IZSZ. W
ten sposób z humorem do
społeczności uczniowskiej
wprowadziliśmy „Pierwszaków”.
Redakcja
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chrzest w kościele parafialnym w Radłowie . Jej
rodzice wychowywali swoje dzieci w atmosferze
żywej i głębokiej wiary. Karolina dużo pomagała
rodzicom na roli. Ku moim zaskoczeniu miała bardzo dobre stopnie. Rodzice musieli być z niej
dumni. Karolina od najmłodszych lat dużo się modliła, chodziła do kościoła na różne nabożeństwa,
by oddać się Bogu . Wiele razy porównywana była
do kwiatu , nie dlatego, że była piękną dziewczyną,
ale dlatego, że chciała żyć w czystości przez całe
życie . W 1907 roku przystępuje do pierwszej komunii świętej . W wieku 16 lat przystępuje do sakramentu bierzmowania, gdzie jeszcze bardziej
jednoczy się z Bogiem . Biskup wypowiedział następujące słowa:,Wszystko trwało do pewnego
listopadowego wieczoru'' 18 listopada W ten
właśnie wieczór do domu Kuzków przychodzi carski żołnierz, by uprowadzić Karolinę. Karolina
uciekała przed nim przez las, modli się głęboko
wierząc, że ten koszmar zaraz się skończy. On
chciał ją zgwałcić, ale nie zrobił tego, lecz wymierzył jej cios szablą w arterię szyjną . Gdy do domu
Kuzków przychodzi tragiczna wiadomość, że ich
córka nie żyje, rodzice nie mogą w to uwierzyć.
Szczególnie dla Jana Kózki jest to szok - nie może
uwierzyć, że jego najukochańsza córeczka nie żyje.
Jan Paweł II uznał Karolinę jako patronkę Ruchu
czystych serc i KSM - U . Dodatkowo mogę powiedzieć , że w 2014 roku odbyła się premiera filmu „Karolina” , który opowiada właśnie historię tej
dziewczyny. w 18 dzień każdego miesiąca odbywa
się droga szlakiem męczeństwa Bł Karoliny. Serdecznie zachęcam do uczestnictwa w niej, bo warto! Uczestniczą w niej ludzie po to, aby opowiedzieć o swoich problemach, pomyśleć nad różnymi
sprawami . Myślę , że Karolina powinna być wzorem pięknej i czystej miłości dla młodych dziewczyn, które pragną dochować czystości oraz dla
par ,które pragną żyć w platonicznej miłości aż do
ślubu ;).

Wasi dziadkowie, pradziadkowie doskonale pamiętają czasy wojny i okupacji doskonale wiedzą jak
wyglądało wtedy życie , ale tylko nieliczni z nich
pamiętają właśnie ten dzień - ja dowiedziałam się
zupełnie przypadkiem podczas pielgrzymki do Zabawy ( pod Tarnowem). Udałam się tam z klasą i
panią katechetką oraz księdzem dlatego, że za kilka miesięcy miało się odbyć nasze bierzmowanie .Przez całą drogę zastanawiałam się, po co tam
właściwie tam jedziemy? Gdzie tak naprawdę? co
zobaczę ? Oczywiście ksiądz , z którym odbywały
się spotkania formacyjne, tłumaczył nam, że jedziemy do Zabawy, gdzie urodziła się Bł Karolina
Kózka, ale ja nigdy o niej nie słyszałam . Gdy dotarliśmy na miejsce, udaliśmy się na grób Karoliny
w Zabawie. gdzie została pochowana. Było to
smutne miejsce. Ksiądz z mojej parafii opowiadał
jej życiorys. Następnie byliśmy w Sanktuarium bł
Karoliny Kózki , w którym odbyła się msza święta
z okazji 100 jubileuszu jej męczeństwa. Na tej uroczystej ceremonii było aż 3 tysiące pielgrzymów
nie tylko z naszej diecezji , ale z całego kraju. Jubileuszowi przewodniczył nasz bp tarnowski Andrzej Jeż, który wygłosił przepiękną , a zarazem
wzruszającą homilię. Mówił dlaczego Karolina została błogosławioną i kim była. Karolina Kózka
urodziła się w Wał Rudzie koło Radłowa dokładnie
2 sierpnia 1898 roku . Poród przybiegł prawidłowo
i bez żadnych komplikacji. Jej rodzicami byli Jan
Kózka i Maria z domu Borzęckich . Mieli jedenaścioro dzieci, wśród nich jako czwarta przyszła na
świat Karolina. Pięć dni później odbył się jej

Sylwia Włodarz, gr. II
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Nie od dziś podróże kształcą. Każdy człowiek,
niezależnie od wieku podróżuje. Jeden więcej, inny zaś mniej. Podróże uczą, poznajemy nowe
miejsca… Jedno udało mi się ostatnio zwiedzić.
Były to piękne Chęciny… takie coś malutkie za
Kielcami… Teraz mi bliżej do Kielc, niż do Lublina, gdzie mieszkam, no ale cóż, życie…

zamek ten odegrał ważną rolę jako miejsce koncentracji wojsk wyruszających na wojnę z Krzyżakami. Ja nie bardzo wierzyłam w te opowieści. Nie
uwierzyłam, dopóki nie zobaczyłam. Weszliśmy
sobie całą grupą na punkt widokowy – i mnie zatkało! Stojąc tam, zapominasz o problemach, nie

ma łez, dom się przybliża… świat się zatrzymuje i
jest pięknie! Widoki zapierają dech w piersiach!
Chęciny, jak Chęciny… baszta zamku to jest do-

Chęciny były chwalone tysiące razy, tyle że nie
przeze mnie, a przez mojego kolegę - rodowitego
kielczanina. Prowadziliśmy tysiące rozmów o tym
miejscu. Jak się okazało, jest to zamek z XIII i XIV
wieku. Nadał go biskupowi krakowskiemu Janowi

piero widok!!! Pomijam
już fakt, że z bijącym sercem tam wchodziłam, boMuskacie sam król Władysław Łokietek! Podobno jąc się o siebie. Schodki
małe, ślisko, jeden zły
krok i .. leżę jak długa, ale
na szczęście dałam radę
wejść i zejść. Chciałabym
powtórzyć coś takiego!
Nawet jeśli stąd odejdę,
ten widok będę miała na
zawsze w najważniejszym
dla człowieka miejscu!
Zamek Królewski w Chę8
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cinach oglądałam nie sama. Wyjechaliśmy siedem- diety dla każdego z nas i dowiedzenie się wielu
nastoosobową grupą wraz z wychowawcami klas I różnych pasjonujących rzeczy o nas samych.
Oprócz zwiedzania centrum uczestniczyliśmy także

LO I T i I Gim. Wyruszyliśmy dziewiętnastego
października o godzinie ósmej, a już o dziewiątej
w warsztatach artystycznych pod tytułem
„Jesienne wieńce”. Wykonywaliśmy je samodzielnie pod opieką sympatycznej pani - magister sztuki,

zwiedzaliśmy Regionalnego Centrum

Naukowomając do dyspozycji: wierzbowe i brzozowe gałązki, jarzębinę, owoce głogu, żołędzie, szyszki,
wstążki, krepinę itp. Wyszły nam całkiem niezłe
jesienne wieńce! Przy okazji mogliśmy się lepiej
poznać i zintegrować, a wyniki naszej pracy zabra-

liśmy ze sobą do ośrodka. Ostatnim punktem naszej wycieczki, a zarazem dalszej integracji było
Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim. Te- grupowe ognisko u podnóża Zamku Królewskiego
mat wystawy brzmiał: „Człowiek-niezwykła maw Chęcinach. Pogoda dopisała i mogliśmy w pełni
szyna”. Była to wystawa multimedialna i interakcelebrować pieczenie kiełbasek na ognisku i delektywna. Mogliśmy na przykład samodzielnie pom- tować się gorącą herbatą z cytryną. Powróciliśmy
pować krew do prototypu serca, widzieliśmy, jak do Buska wioząc ze sobą radosne serca i wiele
wyglądają płuca osoby palącej i również mieliśmy wspomnień...
możliwość zmierzenia sobie poziomu wody w organizmie. Możliwe było także ustalenie właściwej
Jowita Szenejko Kl I LO gr. III
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Moja pasja zaczęła się przypadkiem. Nie odkryłam
w sobie pasji pisania. Pierwszy tekst pojawił się ze
złości na świat. Nawet nie pamiętam, co mnie tak
bardzo zezłościło. Pewnie coś dziwnego.
Pierwszym stałym czytelnikiem moich tekstów był
i nadal jest kolega. To trwa już od ośmiu miesięcy.
Doszło nawet do tego, że zaczął wymyślać tytuły
do moich tekstów. Nad niektórymi z nich roztaczał
taką aurę zachwytu, że aż nie mogłam uwierzyć.
Dziś po tak długim czasie umiem odnajdywać w
sobie radość z tego co robię! Mam też grono moich czytelników i, jak myślę, stale będzie się ono
powiększało. Wtedy będę bardzo szczęśliwa!
A teraz buntująca się licealistka chcę z przyjemnością zaprosić do lektury swojego tekstu! Miłego
czytania!

"Skrajność w muzycznej otchłani"
Pierwszy dzień w nowym miejscu i już popadanie
ze skrajności w skrajność.... ale takie popadanie to
ja jak najbardziej lubię... oby więcej czegoś takiego, a teraz przyszedł czas opowiedzenia całej historii za pomocą "wianuszka słownego". Tekst o ulubionym zespole już był, teraz będzie jakby uzupełnienie, tylko to trochę inna historia. Streszczam się,
bo za dużo tego tekstu jak na początek... Wczorajszy pierwszy wieczór w internacie był bardzo muzyczny. Myślałam, że znam wszystkie piosenki
„Ich Troje” po prawie czterech latach przygody z
ich muzyką, okazało się, że jednak tak nie jest—jak
się rozczarować, to pozytywnie! Ale od czego ma

się starszych kolegów, jeden z nich wziął się za
muzyczne dokształcanie mentalne blondynki. Wysłał mi jedną piosenkę od siebie z laptopa, bo
stwierdziłam, że jej nie znam. Potem wysyłał kolejne i kolejne i kolejne. Każde następne nagranie było lepsze od poprzedniego. Każda piosenka powodowała coraz większą miłość do zespołu. Myślałam, że miłość jest do tego stopnia, że nie da się jej
zwiększyć... jemu jednak się udało! Zakochałam
się od pierwszego wejrzenia w jednej piosence, a
tytuł jej "Mandy"! Nie dość, że całkowicie zakochałam się w głosie wokalisty zespołu, to po takich piosenkach ta miłość się potęguje! Jak usłyszałam tę piosenkę, to tak, jakbym skrzydeł dostała! Nie wiem, czy uda mi się opisać to uczucie, ale
postaram się... kochane skrzydła anioła! Po takich
piosenkach człowiek ma wrażenie, że dostał nowe
życie! Świat mu jaśnieje, dusza się śmieje. Jak pomyślę ,że miłość do zespołu pojawiła się przypadkiem, to aż uwierzyć nie mogę! Teraz coś o starszych kolegach... dlaczego warto ich mieć? Po prostu czasami, gdy ktoś jest starszy, nakieruje na dobre, podeśle świetne piosenki przy których brzuch
boli ze śmiechu i po prostu jest... tylko tyle i aż tyle! Wczoraj zacięłam się na dwóch słowach: dziękuję i świetne! W prawdzie to świetnie brzmiało
trochę inaczej, ale jak to było, to już pozostaje dla
informacji mojej i osoby wiadomej. Tymczasem
kolejny raz dziękując za piękne piosenki i z utęsknieniem czekając na następne, żegnam się z czytelnikami. Pełna radości w sercu wracam do
"Mandy"!!!!
Czwartek,1 września 2016
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Mam na imię Marta i
chciałabym podzielić się z
Wami cząstką moich zainteresowań, jaką jest pisanie wierszy.
Natchnienie do tego, aby
zacząć pisać wzięło się z
najtrudniejszych momentów w moim życiu.
W tym numerze przedstawiam te wiersze, które mają dla mnie największe
znaczenie.
Opisane w nich słowa przekazują emocje, w których rozlewa się ból, rozpacz i złość, jakie przejawiały się w tamtym momencie mojego życia, a było
to mniej więcej 6 lat temu.
Do chwili obecnej powstało ponad 30 wierszy.

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.
„Rozum i nadzieja”

„ Majątek piękności’’
Wszystko co piękne ma swoją maleńką wieczność,
tę wieczność która jest, istnieje. Choć mimo wielu
trudnych życiowych przepaści pogłębiamy rozżalenie, to i tak potrafimy unieść się z
trudności.
Mamy swoje hasło do własnego wnętrza , wzbijające się ponad obłoki nieba i nadziei ;
Te hasło może odgadnąć tylko jedna osoba , ta osoba która zasługuje na miano osoby kochanej , dająca nam codzienne urozmaicenie radości.

Odnalazłam swój świat, swój cichy samotny kącik
nadziei na lepszy dzień mimo tych wspomnień,
tych niechcianych wspomnień powracających w
samotnym smutku niesklejonych chwil; łącząc ten
czas przeszły z porównującym czasem przyszłym
jednak jest lepsze rozwiązanie przynosi nam sukces i odpowiednie nadzieje trudnego nam czasu ;
aby tylko żyć wolnością, ciesząc się tym małym
osobistym sukcesem bez strachu z odwagą na te
ciepłe i delikatne słowa; na zawsze zachowamy w
sercu ból i cierpienie, lecz ono nie jest za darmo ,
ono uczy i daje nam kolejną lekcję z błędu , przez
który nasze życie rozsypało się tak jak perły z rozerwanej rany, bo ona: ,,Ta nasza nauka”, prowadząca do samodzielnego sukcesu z satysfakcją minionych lat, które już nie powrócą , zostaną w naszej
pamięci ale z lekcją rozumu;

„ Majętność bycia”
,,Wspomnienie"
Móc budzić świat wartością otoczenia jedności,
w której wiara to jedno a nadzieja to drugie;
Niezależność daje nam bóstwo zrozumienia kary
dla rzeczywistości naszej natury, dla której jesteśmy w stanie poświęcić więcej niż wszystko, oddać
majętność duszy dla bogactwa czystości w istotnym świecie.
„ Nawrócenie”

Gdy natchnie Cię zrozumienie świata,
ta pustka dookoła,
brak kolorów, stworzeń;
Myślisz sobie, gdzie podziały się,
te dawne wspomnienia, marzenia ?
Gdzie podział się ten świat,
połamanych fotografii ? Ach...
Tylko w głowie pozostały,
wspomnienia, i ,,Dawny świat bez dat".

By móc być niezależnym od zła,
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Cześć! W tym wydaniu gazetki chcę
was zachęcić do
przeczytania książki
Audrey’a Niffenegger’a „ Miłość
ponad czasem”
Książka opowiada
o Clare studence
sztuk pięknych, żony podróżnika w czasie oraz niekonwencialnego bibliotekarza Henrego. Raz na jakiś czas znika i znajduje się w innym miejscu i czasie. Ich spotkanie miało miejsce gdy Clare miała 6
lat a Henry 36 lat, później zostali małżeństwem.
Czy to możliwe? Uwierzcie mi że tak.
Clare i Henry zmagają się z dziwną i niecodzienną
przypadłością Henrego jakim jest jego podróżowanie w czasie. Jest to rodzaj pięknej miłosnej historii, która zaczęła się już w dzieciństwie Clare. Miłości trudnej, bo rozrzuconej w czasie, naznaczonej
wieczną i oczekiwaniem oraz nieustanną troską o
los ukochanej osoby, wiarą w miłość i uczucia drugiej osoby. Miłości, która stara się pokonać wszystko nawet bariery czasowe. Pozwala uwierzyć w
miłość bezgraniczną i ponadczasową.
Moim zdaniem ta książka jest jedną z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających książek. Jest
ona niezwykła i wciągająca sprawia, że z utęsknieniem czekasz na każdą wolną by znów po nią sięgnąć. Akcja jest wartka trzyma w napięciu– nieprzewidywalna . Jednym słowem rewelacyjna ciekawy pomysł na napisanie. Ta
książka utkwiła mu
głęboko w pamięci.
Zachęcam was do
przeczytania tej
książki !Gdy się
wciągnięcie nie będziecie mogli przestać czytać !

W minione wakacje przeczytałam książkę
pt. ,,M jak Miłość - początki”, autorstwa Marcina
Mastalerza. Wymieniony tytuł opowiada o powstaniu pomysłu, produkcji i wątków w jednym z najpopularniejszych polskich seriali. Premiera pierwszego odcinka miała miejsce 4 listopada 2000 roku.
Twórcami serialu są Ilona Łepkowska i Tadeusz
Lampka. Przez prawie 16 lat zostało wyemitowanych ponad 1200 odcinków. Losy bohaterów serialu zostały opisane w formie pamiętnika z życia serialowej Barbary Mostowiak.
Cała opowieść o serialu zaczyna się od wątków teraźniejszych, natomiast na póżniejszych
stronach główna bohaterka serialu ( pełniąca funkcję narratora) wraca do wątków poruszonych w
pierwszym sezonie serialu. Opisując zdarzenia często udziela szczegółowych informacji o bohaterach.
Wydarzenia z tego okresu są często porównywane
z wątkami teraźniejszymi.
W książce są zawarte również wywiady z
głównymi bohaterami serialu, którzy wyrażają zdanie o granej przez siebie w ,,M jak Miłość” postaci, czy ujawniają niektóre informacje ze swojego
życia prywatnego.
Dzięki tej książce, jako widzowie serialu,
dostajemy odpowiedzi na pewne pytania, np. dlaczego wątek danych postaci nie jest już kontynuowany? Jakie informacje
powinien zawierać scenariusz? Jak wygląda dzień
pracy na planie serialu?
Moim zdaniem
książka pod wymienionym
na początku tytułem jest
bardzo ciekawa i godna
polecenia przeczytania
przez każdego widza serialu ,,M jak Miłość”.

Justyna Grońska
Oprac. Agnieszka Jop
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Drużyna harcerska wyruszyła pieszo do Broniny, aby uczestniczyć w obchodach 77 rocznicy
bitwy, która rozegrała się 9 września 1939r. w
VIII Drużyna Nieprzetartego Szlaku „Górka” z Buska – tej miejscowości.
WAKACYJNY PROJEKT „ODKRYWAMY SIEBIE

Zdroju uczestniczyła w projekcie „Odkrywam siebie” w
Ośrodku ZHP „Perkoz” w dniach 22 – 27.08.2016.
Przez sześć dni nabywaliśmy nowe umiejętności, przełamywaliśmy ograniczenia i uczyliśmy się
otwartości na drugiego człowieka. Ogromną radością i zaskoczeniem była dla nas
nauka języka migowego. Po raz pierwszy mieliśmy możliwość poznania głuchoniemej młodzieży. Niezapomnianym przeżyciem
dla młodych zdobywających nową
wiedzę była wycieczka do Olsztyńskiego radia i telewizji, gdzie „od
kuchni” poznaliśmy tajniki pracy
dziennikarzy i nie
tylko.
W naszej projektowej pracy nie zabrakło też elementów
sensacji i dobrej zabawy podczas pisania dziennikarskiego reportażu oraz kręcenia filmów. Choć początkowo zadanie to wydawało się być trudne, udało się je
wykonać i dobrze przy tym bawić. Najpiękniejsze w
tym projekcie było zintegrowanie i poznanie innej niepełnosprawności. Bardzo ważna była również świadomość, że będąc w grupie stajemy się jej ogniwem i bez
nas te zajęcia nie byłyby takie same. Każdy z uczestników czuł się ważny i niepowtarzalny. Wszyscy mogli
przekonać się o tym podczas uroczystej kolacji, gdzie
przechadzając się po czerwonym dywanie, poszukiwali
swojego zdjęcia i „odciskali dłoń” na swojej gwieździe
(niczym w Hollywood), słuchając zabawnych wierszyków o sobie. Każdy z uczniów zabrał ze sobą wspaniałe wspomnienia oraz nowe doświadczenia, które może
wykorzystać w przyszłości, a także piękne upominki.

Przybyli na miejsce harcerze złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem upamiętniającym jedną
z najbardziej krwawych bitew w kampanii wrześniowej na ziemi kieleckiej . Spod pomnika udaliśmy się do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Broninie, gdzie w czasie harcerskiego
ogniska wysłuchaliśmy gawędy na temat przebiegu
bitwy oraz minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych w niej żołnierzy.
XVI Dzień Papieski – 9 października 2016
„Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”- XVI Dzień
Papieski
9 października już po raz 16. w całej Polsce zorganizowany został Dzień Papieski. Tegoroczne hasło
inicjatywy Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
brzmiało: „Jan Paweł II - Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Również nasi uczniowie, jak co roku,
przyłączyli się do budowania „żywego pomnika”
Jana Pawła II kwestując przy kaplicy Św. Anny w
parku zdrojowym, aby umożliwić sfinansowanie
stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z uboższych
rodzin. Harcerze kwestowali także przy kościele
parafialnym Św. Brata Alberta. Łącznie zebrano i
przekazano Fundacji DNT kwotę 6112,50 zł.
Wszystkim wolontariuszom oraz opiekunom składamy serdeczne podziękowania.
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IV OGÓLNOPOLSKI INTEGRACYJNY ZLOT
DRUŻYN HARCERSKICH ZHP
SANDOMIERZ 2016

W dniu 21 –23 października 2016 r. odbył się
IV już Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku
Cele zlotu było:
Integracja środowisk, rozwijanie wrażliwości i życzliwości, propagowanie idei
harcerstwa.
Podnoszenie sprawności fizycznej i psychicznej
Doskonalenie vademecum harcerskiego.
Pogłębienie wiedzy historycznej
Kształtowanie postaw patriotycznych
Propagowanie harcerskiego spędzania
czasu wolnego.
Wyzwalanie potrzeby tworzenia i prezentowania swojej twórczości, wymiana doświadczeń.
Wyrabianie dzielności i odwagi, pomysłowości i aktywności.
Kształtowanie uczuć, nawiązywanie kontaktów z ludźmi,
Zdobywanie wzajemnego zaufania.
Wszystkie wymienione cele udało się zrealizować
w 100%. Humory nam dopisywały pomimo niepogody.

Tej jesieni będzie modny kolor szary. Odnajdziemy go
głównie w inspiracjach retro i
odniesieniach do męskiej garderoby. Na wieczorową porę i
specjalną okazję idealny będzie ciemny odcień niebieskiego. Najlepiej wygląda na
aksamicie.
Różowy również będzie modny, jak i czerwień, zieleń, fiolet w różnych odcieniach.
Czarny także, który jest kolorem niezastąpionym,
klasycznym i niezawodnym , bez którego moda nie
mogłaby istnieć.
Po przeczytaniu tego artykułu może wybierzecie
coś dla siebie i na pewno będziecie trendy :).
Na zamieszczonych zdjęciach możecie się wzorować :). Również Nasze dwie szkolne koleżanki:
Kinga i Wiola zgodziły się pozować przed obiektywem.

Nicole Wichary, gr. III
Harcerze
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troszkę solimy. W garnku rozpuszczamy masło i
dodajemy cebulę drobno pokrojoną. Gdy cebula się
zeszkli dodajemy kurczaka i dusimy. Jak kurczak
się lekko zrumieni dodajemy troszkę wody żeby się
nie przypalił. Następnie dodajemy marchewkę pokrojoną na zapałki oraz paprykę pokrojoną w kostkę. Jak warzywa nam zmiękną dodajemy odsączoną kukurydzę z puszki, ananasa pokrojonego na
kawałki oraz sos. Na koniec całość doprawiamy.
Od lat pasjonuje mnie sztuka kulinarna. Makaron ryżowy lekko solimy, zalewamy wrzątLubię gotować zupy, potrawy mięsne, a kiem i przykrywamy. Po pięciu minutach makaron
także przygotowywać desery. Moja sze- jest gotowy. Na talerz nakładamy makaron a na
niego naszego kurczaka :)

ścioosobowa rodzina zachwycała się
ostatnio kurczakiem słodko ostrym, który
przygotowałem na weekend. Zajęło mi to
ok..40 min. Pragnę się podzielić z Wami
tym właśnie przepisem.

Kurczak słodko-ostry z makaronem
ryżowym
Składniki:
- 1 pierś z kurczaka
- 1 cebula
- 1 łyżka masła
- 1 marchewka
- 1 czerwona papryka
- 100 g kukurydzy z puszki
- 1 łyżka mąki ziemniaczanej
- 1 łyżeczka słodkiej papryki
- 5 plastrów ananasa
- sól, pieprz
- szczypta chili
- 3 łyżki słodko-pikantnego sosu chili Tao Tao
- 60 g makaronu nitki z brązowego ryżu Tao Tao

Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Smacznego :)

Konrad Guła gr. VI

Składniki na 2 porcje.
Kurczaka czyścimy i kroimy w kostkę, wrzucamy
do miski i posypujemy mąką, słodką papryką i
15
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Jasiu, dlaczego wnosisz na paluszkach to wiadro z
wodą do sypialni?
- Bo tata prosił, żeby go o piątej po cichu obudzić...

Polak, Niemiec i Rusek płynęli statkiem. W pewnym momencie Niemiec zaczął wyrzucać do morza marki.
- U nas tego pełno - mówi.
Rusek zaczął wyrzucać ruble.
- U nas tego pełno - mówi.
Na to Polak wyrzucił Ruska.
- U nas tego pełno.

- Zawód ojca?
- Ojciec nie żyje.
- Ale kim był?
- Gruźlikiem.
- Ale co robił?!!
- Kaszlał.
- Ale z czego żył? Z tego się przecież nie żyje.
- No to przecież mówię, że nie żyje...

Trzy ślimaki znalazły w krzakach butelkę wódki. No i postanowiły, że ktoś
musi iść do sklepu, no bo jak to tak beż
zakąski i popitki. Żaden nie chciał iść,
więc urządzili głosowanie. Wypadło na
jednego, który - chcąc nie chcąc - musiał pójść.
- Tylko nie zaczynajcie beze mnie!
- Jasne, stary, masz nasze słowo! - obiecały pozostałe ślimaki.
No i poszedł. Kumple czekali na niego rok, dwa,
cztery.
W pewnym momencie jeden z nich mówi:
- Słuchaj może jednak wypijemy bez niego, co?
Na to z krzaków wychodzi trzeci ślimak i mówi:
- Bo nie pójdę...

Jest ojciec?
- Jest - odpowiada szeptem dziecko.
- To poproś go.
- Nie mogę - szepcze dziecko.
- Dlaczego?
- Bo jest zajęty - szepcze dalej.
- A mama jest?
- Jest.
- To poproś mamę.
- Nie mogę. Też jest zajęta.
- A czy oprócz mamy i taty jest jeszcze ktoś w doPrzychodzi zając do sklepu i mówi:
mu?
- Poproszę chlebek z górnej półki.
Tak,
policja
potwierdza
nadal szeptem maluch.
Miś podaje mu chleb. Następnego dnia sytuacja się
- No to poproś pana policjanta.
powtórzyła. Tak jest przez kilka dni. W końcu
- Nie mogę, jest zajęty.
przychodzi do sklepu i mówi:
- Czy jeszcze ktoś jest w domu?
- Poproszę masło z dolnej półki.
- Straż pożarna, ale pan strażak też jest zajęty.
Zdziwiony miś podaje mu masło.
- Powiedz mi dziecko, co oni wszyscy robią u was
- I chlebek z górnej półki.
w domu?
- Szukają.
- Kogo?
- Mnie...
Jasiu szepcze tacie na ucho:
- Jak dasz mi dychę, to powiem ci, co mówi listonosz do naszej mamy, gdy ty jesteś w pracy.
Ojciec daje synkowi 10 złotych.
Agata Zuzia Klaudia Chmielewska
- I co mówi?
- Dzień dobry, poczta dla pani.
16
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KUPON 28
Imię i nazwisko:

Wycięte kupony z hasłem prosimy zanosić do
pokoju nr 14 do Jowity Szenejko Zwycięzców
czekają nagrody!

HASŁO:
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