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Szymon Hołownia - dziennikarz,
publicysta, laureat nagrody
Grand Press. Osobowość! Szerszej publiczności znany jako prowadzący programy telewizyjne
„Mam Talent!” i „Mamy Cię!”
zaszczycił swoją obecnością nasze miasto.

W tym numerze:


Pożegnanie Dyrektor
Grażyny Grochowskiej



Mirek Breguła– Bohaterem naszego Turnieju




Dzień Chłopaka w
naszym Ośrodku
Spotkanie z Szymonem Hołownią

Mirosław Roman Breguła (ur. 10
lutego 1964 w Świętochłowicach,
zm. 2 listopada 2007 w Chorzowie) – polski wokalista, gitarzysta i
kompozytor. Współzałożyciel i
lider zespołu muzycznego Universe utworzonego w 1981 razem z
Henrykiem Czichem. Nazwa zespołu nawiązuje do fascynacji Breguły grupą The Beatles, a inspirowana była kompozycją Johna Lennona i Paula McCartneya pt.
"Across the Universe". Wraz z zespołem koncertował m.in. w USA,
Niemczech i na Kubie. Jego charakterystyczny głos był znakiem
firmowym zespołu.
Czytaj str. 8

2 października 2017 r. Szymon
Hołownia gościł w Buskim Samorządowym Centrum Kultury, gdzie
udała się grupa młodzieży z naszego Ośrodka wraz z opiekunem p.
Marzeną Woźniak. Dziennikarz
dzielił się swoimi doświadczeniami
z pracy w Afryce, opowiadał również o dwóch fundacjach, które
założył – Fundacji Kasisi oraz Fundacji Dobra Fabryka.
Czytaj str 5
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Pożegnanie Pani Dyrektor

Dnia 04.09.2017 r. o godzinie 10:00 odbyło
się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
31 sierpnia 2017r. na spotkaniu Rady Pedagogicz- 2017/2018. W Specjalnym Ośrodku Szkolnonej odbyło się uroczyste pożegnanie Pani Dyrek- Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Rutor Grażyny Grochowskiej, która od 38 lat praco- chowo w Busku-Zdroju uroczystego otwarcia
roku szkolnego 2017/2018 dokonał nowy dyrekwała w Ośrodku Szkolno -Wychowawczym dla
tor Ośrodka Pan Waldemar Wójcik.
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju.
W tym czasie była wychowawcą grup wychowawczych, pedagogiem szkolnym, a przez ostatnie 10
lat sprawowała funkcję dyrektora Ośrodka. Były
kwiaty, pamiątki, ale także łzy wzruszenia… Niektórym głos się łamał i trudno było wypowiedzieć
wszystko, co serce dyktowało, dlatego jeszcze raz,
w imieniu nauczycieli, wychowawców, pracowników obsługi i uczniów naszego Ośrodka pragniemy podziękować Pani Dyrektor Grażynie Grochowskiej za wieloletnią pracę, bo mamy świado- Pan Dyrektor bardzo serdecznie powitał uczniów,
nauczycieli, rodziców
mość, jak ogromną pracę wykonała Pani w tym
czasie, by nasza placówka wyglądała tak, jak dziś. i wszystkich pracowników Ośrodka, a także naszego gościa Pana Jerzego Kolarza– Starostę PoJesteśmy wdzięczni za Pani ogromne zaangażowiatu Buskiego. Szczególnie serdeczne słowa zowanie, dyspozycyjność wobec nas wszystkich niestały skierowane do uczniów klas pierwszych,
mal kilkanaście godzin na dobę każdego dnia, go- którzy po raz pierwszy przestąpili progi naszego
towość niesienia pomocy każdemu, który jej po- Ośrodka.
trzebował. Doceniamy to, że stworzyła Pani klimat wzajemnego zaufania i dobre warunki pracy
dla nas wszystkich. I teraz, gdy przychodzi się
nam pożegnać, pragniemy Pani życzyć, aby ten
czas odpoczynku po ciężkiej pracy, był dla Pani
czasem na spełnianie życiowych marzeń. Dziękując jeszcze raz za wszystko, mamy jednocześnie
nadzieję, że pozostaniemy wszyscy w Pani życzliwej pamięci…

Pan Dyrektor przedstawił również nową wicedyrektor do spraw edukacji Panią Teresę Wójcik.
Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego była tym milsza, iż zbiegła się z faktem wręczenia przez Pana Jerzego Kolarza Starostę Buskiego stypendiów dla Adrianny Kacińskiej,
uczennicy klasy II LO oraz Krystiana Wesołowskiego ucznia klasy II Technikum. Serdecznie im
gratulujemy!
Redakcja
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właśnie jest cecha, którą zaobserwowałam u siebie i u niego.
Jest jeszcze jedna cecha, którą mam wspólną. Mianowicie jest
to podejście do pieniądza - lubię je mieć, ale z pewnością nie
jestem tego zdania, że dają one szczęście i są jedynym aspektem życia. Odniosłam wrażenie, że Jan myśłał podobnie

Ostatnio miałam możliwość spełnienia
mojego największego jak dotąd marzenia. Zawsze chciałam obejrzeć musical ,,Metro".
Kiedy zatem nadarzyła się okazja aby ,,
zejść do metra" bardzo chętnie wykorzystałam sprzyjające temu okoliczności

Stacja o nazwie: Lekcja życia

,, Metro" to nie tylko miłość, to również proza życia codziennego, a co za tym idzie też stosunki międzyludzkie.
W tym aspekcie przedstawienia również dostrzegłam swoje
odbicie. Konkretniej rzecz biorąc w stosunkach Jana z jego
Jeśli mam być szczera, to nie wierzyłam w swoje szczęście
bratem - Filipem, zobaczyłam siebie i swojego brata. Najdo momentu, kiedy koleżanka Agnieszka zwana przez
pierw rozumieliśmy się bez słów, wspieraliśmy się w każdej
mnie ,,moją złotą rybką", nie pomogła mi wysiąść z busa,
sytuacji. Potem nagle pstryk! - jedno niefortunne zdarzenie i z
którym dotarłam do Warszawy.
rodzeństwa staliśmy się sobie obcymi ludźKiedy już byłam poza busem w Warszawie, czumi. Przykre, ale tak samo prawdziwe, jak w
łam podekscytowanie, szczęście. Uśmiechałam
przypadku Jana i Filipa.
się przez całą drogę do teatru. Pokuszę się nawet
Kolejnym dla mnie ważnym aspektem, jaki
o stwierdzenie, że poczułam się jak małe dziecprzypomniał o sobie podczas oglądania
ko, które lada moment dostanie upragnioną zaprzedstawienia to- po prostu posiadanie
bawkę .Kiedy tylko dotarłyśmy do teatru,
prawdziwych przyjaciół. Dlaczego jest to dla
wszystkie towarzyszące mi uczucia znikły. Wtemnie tak ważne, ponieważ bez prawdziwych
dy jeszcze nie wiedziałam dlaczego tak się dzieprzyjaciół nie będę w stanie wybudować
je, było to dla mnie swego rodzaju zaskoczeswojej wieży Babel, a co za tym idzie, nie
niem. Moje rozmyślania przerwały dopiero
będę w stanie uwierzyć sama w siebie.
pierwsze takty melodii rozpoczynającej przedSkoro nie będę wierzyć sama w siebie, to nie
stawienie.
będę również w stanie otworzyć się na świat
Poczułam wtedy dumę z siebie i koleżanki, która
i pokazać, jaka naprawdę jestem i otaczający
jak obiecała tak zrobiła - po prostu spełniała
mnie świat będzie na mnie patrzył przez prymoje marzenie.
zmat szyby, jaką dla mnie jest wózek, a to
Kiedy usłyszałam pierwsze słowa piosenki śpiejest ostatnia rzecz, jakiej chcę od społeczeńwanej przez głównego bohatera., poczułam, że
cała sala teatralna pustoszeje, a ja znajduję się na odpowied- stwa.
,,Życie w Metrze'' nienachalnie zmusiło mnie do spojrzenia
nim miejscu i w odpowiednim czasie.
Czułam również, że to jest poniekąd moje ,, prywatne miej- na swoje życie przez pryzmat zdarzeń z mojej przeszłości. Co
sce’’ i mój prywatnym mały świat, o którego istnieniu do tej z kolei otworzyło mi oczy na wniosek, który gdzieś w mojej
pory nie miałam bladego pojęcia, a który właśnie teraz otwie- głowie był już dawno, ale bałam się go wypowiedzieć głośno.
Teraz jednak do tego dojrzałam i mówię a właście piszę to z
ra swoje bramy specjalnie dla mnie i tylko dla mnie.
Zostaje tylko ja, scena i Jan. Nie wiedzieć czemu poczułam pełną odpowiedzialnością. Mianowicie - Dorosłą mnie
nagle dziwną więź z Janem, a zaraz potem z Anką- parą wio- ukształtował pobyt w ,, Ośrodku Szkolno- Wychowawczym''.
Dlaczego?
dącą w musicalu.
Tam własnie poznałam swoją wartość, granice swoich możliKolorowe ptaki - Anka i Jan
wości , nauczyłam się odpowiedzialności za samą siebie swoje decyzje i słowa, szacunku do samej siebie, odwagi. Za odJeżeli chodzi o Anię, mogę wprost powiedzieć, że nawet rowagą idzie też fakt, że jeśli czegoś bardzo pragnę, to mogę.
zumiałam tę nić sympatii, jaka połączyła mnie z tą kobietą.
Nieważne jest to, że posiadam swoją własną szybę, czyli wóDlaczego?
Odpowiedź jest banalnie prosta.Ta młoda kobieta szukała tak zek.
Moje własne prywatne Metro
naprawdę w życiu: zrozumienia, miłości, ciepła, bezpieczeństwa ze strony Jana., choć na początku starała się ukryć te
Podsumowując moje „Metro" pozwoliło mi spojrzeć na samą
pragnienia pod postacią zwykłego codziennego bycia.
siebie, jak na człowieka, a nie jak na człowieka na wózku.
Mówiąc prościej, patrząc na Ankę, widziałam w pewnym
Fakt ten z kolei pozwala mi iść dalej do przodu poprzez moje
sensie siebie, dlatego, że ja też skrycie pragnę: miłości, ciepła, bezpieczeństwa, zrozumienia, akceptacji. Pragnę po pro- życie z podniesioną głową, po to aby dalej budować swoją
wieżę. Następstwem tego będzie fakt, iż pogodzona ze sobą i
stu szczęścia, jakim dla mnie jest dawanie i branie miłości.
swoim losem spojrzę w lustro i swojemu odbiciu będę mogła
Ciężko mi było zrozumieć natomiast ciepło, jakie czułam
wykrzyczeć ,, WIERZĘ"! Tak jak zrobiłam to z aktorami ,,
patrząc na Jana, ponieważ trochę różnimy się od siebie.
Metra'' podczas piosenki pt. ,, Wieża Babel"
Zasadniczo różniącą nas cechą jest, to że Jan jest samotnikiem, zamkniętym w sobie.
Ja natomiast jestem osobą otwartą wygadaną, nie mającą problemów z nawiązywaniem kontaktu z otaczającym mnie
Jolanta Mazur—absolwentka
światem. Ja wręcz nie potrafiłabym się odnaleźć w świecie, w
którym nie ma ze mną moich przyjaciół .
https://opowiadaniajoli.blogspot.com/
Co zatem było spoiwem, łączącym mnie z tym chłopakiem.
Upór w dążeniu do celu i w obronie własnych wartości to
Żyjemy by marzyć
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Szymon Hołownia - dziennikarz, publicysta, laureat nagrody Grand Press. Osobowość! Szerszej
publiczności znany jako prowadzący programy
telewizyjne „Mam Talent!” i „Mamy Cię!” zaszczycił soją obecnością nasze miasto.
2 października 2017 r. Szymon Hołownia gościł w
Buskim Samorządowym Centrum Kultury, gdzie
udała się grupa młodzieży z naszego Ośrodka wraz
z opiekunem p. Marzeną Woźniak. Dziennikarz
dzielił się swoimi doświadczeniami z pracy w
Afryce, opowiadał również o dwóch fundacjach,
które założył – Fundacji Kasisi oraz Fundacji Dobra Fabryka. W Dobrej Fabryce produkuje się dobro w tych zakątkach świata, gdzie zło odbiera ludziom nadzieję, zdrowie, radość i życie. Szymon
Hołownia pomaga i pracuje w 11 miejscach w
Afryce. Ma pod opieką i finansuje hospicjum w
Ruandzie, szpital w Kongo, ośrodek dla trędowatych. Uczestnicy spotkania słuchali słów Szymona
Hołowni z zapartym tchem.... Dziękujemy za ten
czas i świadectwo, że dobro można czynić tam,
gdzie się żyje, czasem wystarczy zatrzymać się
przy jakimś człowieku.... Pamiątką ze spotkania

Zdroju. Pani Agnieszka już kolejny raz odwiedziła
nasz Ośrodek i zaprezentowała, w ramach współpracy z Sekcją Żywego Słowa, ciekawy wykład
poparty prezentacją multimedialną .Przedstawiła
młodzieży postać Adama Chmielowskiego, omawiając jego bogaty życiorys i prezentując go jako
powstańca styczniowego, artystę- malarza i świętego. Wychowankowie poznali interesujące fakty z
życia św. Brata Alberta, dowiedzieli się, że brał
udział w walkach powstańczych, walczył w oddziałach Leona Frankowskiego (pod Kurowem)
i Mariana Langiewicza, był w niewoli. Adam
Chmielowski wyróżniał się talentem plastycznym,
aby rozwijać swoje zdolności rozpoczął studia malarskie w Warszawie. Po śmierci obojga rodziców
był zmuszony przerwać studia, ale po roku podjął
naukę na akademii sztuk pięknych w Monachium,
gdzie zaprzyjaźnił się z wieloma sławnymi artystami (Stanisławem Witkiewiczem, Józefem Chełmońskim, Aleksandrem Gierymskim i innymi).
Wiele malował i wysyłał swoje obrazy na wystawy
do Polski. Wraz z namalowaniem obrazu Ecce Homo w jego sercu nastąpił przełom i 24 września
1880 roku wstąpił do Zakonu Ojców Jezuitów, ale
spokój odnalazł dopiero w Zakonie św. Franciszka
z Asyżu. Angażował się w opiekę nad nędzarzami i
bezdomnymi. Po pewnym czasie całkowicie poświęcił się pomocy ubogim. W Krakowie prowadził przytułek, w którym mieszkał razem z ubogimi. W dniu 22 czerwca 1983 roku, podczas mszy
św. na krakowskich Błoniach papież św. Jan Paweł
II ogłosił Brata Alberta Chmielowskiebędzie książka z autografem Autora.
go błogosławionym, a następnie 12 listopada 1989
roku, podczas kanonizacji w Rzymie – świętym.
Na spotkaniu dyskutowaliśmy o życiu i działalności św. Brata Alberta oraz czytaliśmy cytaty, które
są nieocenionym źródłem wartości.
W dniu 06.11.2017r.w naszym Ośrodku odbyły się „Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się
zajęcia pn."Brat Naszego Boga -Adam Chmielow- być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z
ski-św. Brat Albert: powstaniec, malarz, święty". którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarZajęcia przeprowadziła Pani Agnieszka Jasińska – mić się, jeśli jest głodny.”
kierownik Pedagogicznej Biblioteki w Busku –
5
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Trochę wspomnień... :)

powyższym, kilka dni temu miałam ogromną przyjemność być na koncercie, a co za tym idzie poznać
osobiście wspaniałego, skromnego, dojrzałego
mężczyznę, jakim niewątpliwie jest Michał Bajor.
Żeby nie skłamać, regularnie słucham go dopiero
od wakacji, więc, jak widzicie, stosunkowo bardzo
krótko. Ten czas jednak wystarczył, żebym zakochała się w jego muzyce i nosiła w sobie ogromne
pragnienie usłyszenia go na żywo. Udało się! Na
pomysł jechania na jego koncert wpadłam jakieś
trzy tygodnie przed planowaną datą. Nie miałam
pewności, czy mi się to uda, jednak los tego chciał
i byłam! Piszę to z pełną świadomością - przeżyłam KONCERT ŻYCIA ! Na scenę wyszedł
schludnie ubrany, mężczyzna w średnim wieku.
Gdybym nie wiedziała, ile ma lat, dałabym mu
mniej niż pół wieku. Przywitał się, podziękował za
przybycie i... zaczął śpiewać.. .Ale jak ! Nawet nie
umiem tego słowami wyrazić, przepraszam. Jego
głos oczyszcza duszę, dotyka. Jest jak farmaceutyk,
który uzależnia, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Głos dotyka, jest bardzo głęboki. Słuchając go,
człowiek przypomina sobie o wszystkich tęsknotach, bólach, żalach. Kiedy to zrobi, pod wpływem
tego głosu zapomina o smutkach, zaczyna od nowa.
On, plus jego głos, to terapia psychologicznopedagogiczna przez ogromne P! Emanuje ze mnie
szczęście, kiedy pomyślę, że udało mi się przeżyć
tą terapię na żywo! To czysta przyjemność i
oczyszczenie duszy! Dzięki panu Bajorowi, moje
muzyczne serce znalazło drugi muzyczny dom!

Jak wiecie nasza szkoła organizuje co roku
Ogólnopolski Turniej Piosenki i tegorocznym gościem ma być zespół Universe. Zespół ten pochodzi z mojego rodzinnego miasta, czyli z Chorzowa,
więc postanowiłam podjąć się napisania tego artykułu, ponieważ miałam przyjemność być na koncercie Universe. Koncert miał miejsce w 2010 roku
w Starochorzowskim Domu Kultury, koncert jak
najbardziej udany. Wokalista pan Henryk Czich
bardzo sympatyczny człowiek - miałam okazję zrobić sobie z nim zdjęcie i trochę porozmawiać. Piosenki zespołu są z przekazem i wpadające w ucho.
Kiedyś słucham ich bardzo często, do dziś pamiętam niektóre teksty piosenek. Moją ulubioną piosenką jest „ Głupia żaba” i „ Wołanie przez ciszę”.
Co do naszego turnieju... mam także przyjemność
przeprowadzić wywiad z panem Czichem i pokazać mu nasze wspólne zdjęcie sprzed siedmiu lat :).

Niki
Wichary, kl. II A SPA

„Muzyczne Serce - muzycznym domem”
Są w Polsce artyści, którym od momentu usłyszenia jednej piosenki, oddaje się całe serce na zawsze! Kilka miesięcy temu udało mi się znaleźć ta- Jowita Szenejko II LO 7 października 2017
kiego artystę. Jego muzyka nie jest adekwatna do
mojego wieku, ale przecież muzyka nie może być
zawężana do tej kategorii. Gdyby tak było, trzeba
by muzykę "szufladkować", a takie pojęcie nie może istnieć. Muzyka ma przynosić radość, a nie mieć
kategorię przypisaną przez człowieka. W związku z
6
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Pani Małgosiu, tak jak pisałam w ostatnim tekście, pisanie pozwala mi wyrażać swoje uczucie. Dlatego więc postanowiłam napisać tym razem do Pani. Pewnie zastanawia się Pani, dlaczego? Spieszę z odpowiedzią. Między
innymi dlatego, iż dopiero
teraz, gdy już skończyłam
szkołę i nie widujemy się na
co dzień, zdałam sobie sprawę, jak ważna była jest i będzie dla mnie Pani osoba.
Przepraszam, że nie powiedziałam nigdy tego osobiście,
ale ja ani nie potrafię, ani nie chcę, ani też nie lubię
mówić wprost o tym, co jest skryte gdzieś tam głęboko w zakamarkach mojej duszy. Kiedy stała się
Pani dla mnie tak ważną osobą, sama nie wiem.
Być może wtedy, kiedy po raz pierwszy pokazałam
Pani mój pamiętnik. Mogło to być również wtedy,
kiedy przyszła Pani do mnie z informacją, że zostałam wybrana do roli młodzieżowego koordynatora
projektu unijnego. Nie mam pojęcia, kiedy tak naprawdę stała się Pani dla mnie nie tylko wychowawcą, ale również: mentorem, wzorem do naśladowania (pewnie zastanawia się Pani dlaczego
wzorem do naśladowania - mogłabym mnożyć powody, ale najważniejszym dla mnie jest Pani pasja
do pracy z ludźmi. Pani to po prostu kocha. Wiem,
że się nie mylę, bo niejednokrotnie tego doświadczyłam). Jest Pani również dla mnie swego rodzaju
powiernikiem mojej duszy. Pragnę więc powiedzieć skromne: Dziękuję! Za wszystkie wspólne
lata, za zaufanie, jakim mnie Pani niejednokrotnie
obdarzała, za wszystkie wspaniałe przygody, jakie
miały miejsce w moim życiu przy Pani udziale. Za
naukę pisania, jakiej udziela mi Pani do tej pory, za
to, iż to właśnie Pani odkryła we mnie smykałkę do
dziennikarstwa. Takich powodów również jest wiele. Przede wszystkim jednak Dziękuje za Pani
uśmiech, za nasze ,, stolikowe” rozmowy, za to że
w każdej sytuacji mogłam i mogę liczyć na wsparcie ze strony Pani. Jeszcze raz szczere i prawdziwe:
Dziękuję!

ciężka i długa droga nas czeka. Zetknęliśmy się z
tematyką, która była nam zupełnie obca. Nie mieliśmy pojęcia, co to jest prawo administracyjne, prawo cywilne, czy prawo pracy. Przedmioty szkolne
się myliły, pojęcia mieszały, nie byliśmy pewni,
czy wszystko notujemy w odpowiednich zeszytach.
W tamtym momencie w mojej głowie pojawiła się
tylko jedna myśl: „Co ja tutaj robię?" W takim
przerażeniu i zagubieniu trwaliśmy przez kilka kolejnych miesięcy. Na szczęście mogliśmy liczyć na
wsparcie naszej wychowawczyni Pani Justyny
Szot, która okazywała nam wiele zrozumienia i
cierpliwości. Przekazując nam swoją wiedzę, nieustannie powtarzała, że w nas wierzy, a my tym samym nabieraliśmy coraz więcej pewności siebie.

Stawaliśmy się taką „klasową rodziną”, mogliśmy
na siebie liczyć i wspieraliśmy się dobrym słowem.
Zaufaliśmy naszej Pani i sobie nawzajem. Uwierzyliśmy, że możemy stanąć w szranki ze sprawnymi
rówieśnikami i przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Myśl o egzaminie
przestawała być straszna - dlatego mimo zmęczenia
wymagaliśmy od siebie coraz więcej. Rozwiązaliśmy setki testów, napisaliśmy dziesiątki zadań
praktycznych – wszystko pod czujnym okiem naszych nauczycieli. Po wielu miesiącach ciężkiej
pracy, chęć przystąpienia do egzaminu zadeklarowało siedem osób. Tak dotrwaliśmy do czerwcamiesiąca, w którym miała zostać sprawdzona nasza
dwuletnia praca i poziom naszej wiedzy. Po kilku
godzinach spędzonych na sali egzaminacyjnej, pełni satysfakcji i poczucia, że daliśmy z siebie
wszystko, wyjechaliśmy na zasłużone wakacje.
Dwa miesiące później okazało, że egzamin zdali
wszyscy z bardzo wysokim wynikiem. Niebawem
Jola Mazur https://opowiadaniajoli.blogspot.com
„szczęśliwa siódemka” odbierze dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik adminiSzczęśliwa „Administracyjna” Siódemka stracji. Wszystkim Koleżankom i Koledze jeszcze
raz serdecznie gratuluję. A przyszłym Absolwen1 września 2015 r. spotkaliśmy się po raz pierwszy. tom życzę podobnych sukcesów.
Nic o sobie nie wiedzieliśmy, a już wtedy łączył
nas wspólny cel-zostać technikiem administracji.
Patrycja Rutkowska
Nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak
(pierwsza od lewej na dole zdjęcia)
7
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Mirosław Roman Breguła (ur. 10 lutego 1964
w Świętochłowicach, zm.
2 listopada 2007 w Chorzowie) – polski wokalista, gitarzysta i kompozytor. Współzałożyciel i lider zespołu muzycznego
Universe utworzonego w
1981 razem z Henrykiem
Czichem. Nazwa zespołu nawiązuje do fascynacji
Breguły grupą The Beatles, a inspirowana była
kompozycją Johna Lennona i Paula McCartneya
pt. "Across the Universe". Wraz z zespołem koncertował m.in. w USA, Niemczech i na Kubie.
Jego charakterystyczny głos był znakiem firmowym zespołu. Był autorem ponad 150 tekstów,
sam komponował oraz aranżował muzykę w zdecydowanej większości utworów zespołu. W 1983
grupa zwyciężyła na Młodzieżowym Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki we Wrocławiu. W
1992 na festiwalu w Opolu, zespół zdobył I Nagrodę w konkursie premier za piosenkę "Daj mi
wreszcie święty spokój". Rok później na tej samej
imprezie Universe zdobył III nagrodę. Do 2000
Mirosław Breguła i Henryk Czich nagrali razem
11 albumów i praktycznie nieprzerwanie
koncertowali w całej Polsce. W 2001 Mirosław Breguła wraz z zespołem młodych muzyków nagrał swój solowy album Kto ci jeszcze wierzy? Płyta ta, nagrywana między innymi w Polsce i
Niemczech, została bardzo wysoko oceniona przez krytyków rynku muzycznego, w szczególności za bardzo bogate i
dopracowane brzmienie. Zawiera 12
utworów, zaaranżowanych w specyficznym,
mrocznym klimacie. Teksty piosenek są częściowo autobiograficzne. Sam autor pisał o niej: cały
album "Kto ci jeszcze wierzy" świetnie brzmi. Teksty i muzyka nie są dotknięte żadną cenzurą czy
sugestiami typu "a może by tak coś a’la stary
Universe", tę płytę sam napisałem, zaaranżowałem i sam sobie byłem bezwzględnym producentem muzycznym. Praca nad piosenkami była olbrzymią radością, porównywalną jedynie z tą, jaką czułem dwadzieścia lat temu wchodząc do studia po raz pierwszy. Od lat cierpiał na chorobę
alkoholową; bezskutecznie podejmował próby
leczenia. W 2006 wykryto u niego raka krtani.
Drugiego listopada 2007 popełnił samobójstwo w
8

chorzowskiej kamienicy przy ul.
Wandy, w której mieszkał. Na ciało
natknął się na klatce schodowej
około godziny 5:20 jego sąsiad.
Muzyk pozostawił po sobie list pożegnalny, którego treść nie została
podana do publicznej wiadomości.
Ostatni swój koncert zagrał w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, podczas "Festiwalu Stróżów Poranka",
28 października 2007, wraz ze swoim fanem, polskim wokalistą Andrzejem Lampertem i zespołem
PIN. Zaśpiewał utwór "Niby Bracia" – piosenka ta
pochodzi z płyty Być przy Tobie, wydanej w
1994. Jego prochy zostały pochowane 7 listopada
2007 na cmentarzu przy kościele pod wezwaniem
świętej Marii Magdaleny w Chorzowie-Starym.
W pogrzebie wzięło udział ponad 5 tysięcy osób z
Polski i zagranicy, w tym rodzina, przyjaciele,
muzycy oraz fani. Uroczystość miała bardzo podniosłą oprawę, w kościele wykonano m.in. specjalnie przygotowany utwór "Święty spokój
wreszcie masz" śpiewany przez Magdę Anioł, do
której przyłączyli się wszyscy obecni. Na cmentarzu przemawiał współzałożyciel zespołu, Henryk
Czich, cytując fragmenty tekstów Mirosława Breguły. Fani twórczości
Universe składali czerwone róże, stos kwiatów
miał wysokość ponad 3
metrów.
17 listopada 2017r.,
w 10 rocznicę śmierci
Mirka Breguły nasz
Ośrodek organizuje X
Ogólnopolski Turniej
Piosenki Poetyckiej „ Mirek Breguła 2017”, na
który zapraszamy syna artysty, Tomasza, Jego
siostrę Beatę Haładus oraz przyjaciela i współzałożyciela zespołu Universe Henryka Czicha. 18
listopada odbędzie się także, jako impreza towarzysząca Turniejowi, koncert zespołu Universe w
35 rocznicę jego założenia, a kolejnego dnia, w
niedzielę - koncert ewangelizacyjny Henryka Czicha.
Opracowanie na podst. Wikipedii—Redakcja
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Większość osób ma rodziców, a część chciałaby
powiedzieć słowo ,,mamo'', ,,tato'', ale nie mają
ich, bo na przykład zginęli w wypadku samochodowym i teraz wychowywani są przez rodzinę lub
obcych ludzi. Cieszę się, że ja mam oboje rodziców, znam mamę i tatę. Bardzo ich kocham i
chciałbym, żeby kiedyś bawili swoje wnuki, które
będą się cieszyć, że mają takich wspaniałych, kochających dziadków. Moja mama ma na imię Beata, ma 42 lata i jest piękną krótkowłosą szatynką.
Jest bardzo ładna i porusza się niczym modelka na
wybiegu. Bardzo ją kocham za jej uśmiech i za to,
że po prostu mogę z nią pożartować, pogadać o
chłopakach. Moja mama bajecznie gotuje- cóż,
swój talent kulinarny odziedziczyła to po swojej
mamie - babci Misi. Moja mama bardzo kochała
swoją mamę i często mi o niej
opowiada. Bardzo lubię te rozmowy. Mój tata ma na imię
Andrzej, ma 47 lat, blond włosy, jest wysoki, wysportowany, zawsze radosny, uśmiechnięty od ucha do ucha. Kiedy
złamał sobie rękę, bardzo się o
niego bałam. Tata jest bardzo
pracowitym człowiekiem, ciągle coś robi. Jest opanowany,
nigdy mnie nie uderzył, ani
mojego rodzeństwa. Kocham
go za to, że jest. Nieraz twierdzi, że na pewno wolę
mamę, ale to jest nieprawda. Kocham ich oboje,
nie wyobrażam sobie życia zarówno bez mamy,
jak i taty. Gdyby mnie w sądzie zapytano, z kim
bym chciała zostać, zamilkłabym i bym się rozpłakała …, bo nie wiedziałabym co zrobić, co odpowiedzieć. Kiedyś przeczytałam w Biblii: „Kto szanuje ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto
szanuje matkę, jakby skarby gromadził”. Jeśli
masz rodziców, to ich kochaj i szanuj, pamiętaj że
oni zastępują Boga na ziemi!

Dlaczego ona właśnie doznała wypadku, chociaż
pewnie oddałaby wiele, aby znowu stanąć na nogach? Wiele osób na wózkach zadaje sobie to właśnie pytanie ? Dlaczego właśnie ja?
Odpowiedź jest prosta- Bóg, jak powiedziała Monika, nie chciał jej skrzywdzić. Przeciwnie, chciał,
żeby odmieniła swoje życie.
Kiedy Monika Kuszyńska, podróżując samochodem z zespołem Varius Manx, odniosła podczas
wypadku ciężki uraz kręgosłupa, została sparaliżowana i porusza się do dziś na wózku inwalidzkim .
Monika doskonale pamięta moment wypadku. Zapamiętała wszystko ze szczegółami: mokrą szosę,
zieleń drzew na poboczu, pisk opon i przeraźliwy
krzyk Roberta. Ona zaś nie wypowiedziała ani jednego słowa, wydawała tylko jęki i bała się, że
umrze. Swojej menadżerce
opowiedziała o swoich złych
przeczuciach. Kolega, ten który namówił ją do tego, aby
usiadła z przodu, uratował ją.
Po tym wypadku wiele tabloidów pisało, że Monika Kuszyńska nie miała zapiętych
pasów, ale okazało się, że to
nieprawda- gdyby tak było,
uderzyłaby się w głowę, wypadłaby przez szybę, nie mogłaby śpiewać i byłaby roślinką.
A ona miała uraz kręgosłupa i wszyscy dawali jej
nadzieję, że będzie chodzić. Jednak tak się nie stało, pozostała na wózku. Później jej siostra Marta
zaczęła ją przygotowywać, aby cieszyła się z tego,
że żyje, bo, jak lekarze mówią, to cud że przeżyła.
Wszyscy o tę tragedię, która się jej przydarzyła,
obwiniają Roberta Jansona, ale nie Monika, bo, jak
twierdzi, tak chciał los. W chwili wypadku modliła się o to, by Bóg pozwolił jej zostać matką…
Historia Moniki bardzo mnie poruszyła. Od momentu, gdy ją poznałam, cieszę się, że jestem
sprawna fizycznie, że mogę chodzić. To fascynujące, jak inni ludzie wpływają na nasze życie, postawy i sposób myślenia...
Sylwia Włodarz grupa I
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Moją pasją jest sport, a z piłkarzy
najbardziej fascynuje mnie Robert
Lewandowski. Dlaczego? Imponująca jest jego szybka kariera sportowa:
Dzisiaj to Polak klasy światowej, a
jeszcze kilka lat temu Legia Warszawa nie chciała
przyjąć go do drużyny. Teraz zabiegają o niego
kluby z całej Europy. Jego dewiza jest prosta ,,strzelać bramki i osiągać sukcesy". Droga, jaką
musiał pokonać, by być dziś ,,światłem piłki", była jednak dużo trudniejsza.
Urodził się w Warszawie w
1988 roku. Można powiedzieć, że o karierze w sporcie
zdecydowali za Roberta rodzice. Sami przez wiele lat byli
związani ze sportem. Matka
trenowała siatkówkę, a ojciec
judo. Początkowo uprawiał te
dyscypliny, którymi zajmowali się właśnie rodzice. Dzięki treningom judo i
siatkówki, Robert miał doskonałą koordynację
ogólnoruchową. W głębi ducha wiedział jednak,
że to futbol stanie się jego życiową pasją. Początkowo ćwiczył sam, nagrywał się na taśmę, odtwarzał, analizował, co poprawić. Jako dziecko oglądał mecze w telewizji i wyobrażał sobie siebie na
murawie. Interesowała go bardziej strona techniczna, niż samo zdobywanie bramek. Dlatego,
zamiast marzyć, po prostu wziął się do pracy.
Wiedział, że każdy dzień rzetelnych przygotowań,
zbliży go do upragnionej, wielkiej gry. Pierwsze
treningi w klubach odbywał na boisku, gdzie nie
zawsze była murawa, a o ciepłej wodzie można
było tylko pomarzyć. Kiedy koledzy ze szkoły
spędzali czas przed telewizorem, Robert pokonywał z piłką kilometry. Nie zaniedbywał przy tym
szkoły, starał się dobrze uczyć. Jako dzieciak był
bardzo niski i chudy, grał jednak ze starszymi i
większymi. Mimo niewielkiej masy, nie zraził się
do ćwiczeń. stawał się coraz silniejszy. W 2005roku zmarł jego ojciec,więc w wieku 17 lat Robert
musiał dojrzeć szybciej, niż rówieśnicy. Od momentu wejścia do wielkiej piłki, dedykuje ojcu
każdą bramkę spojrzeniem w niebo. W 2006 roku
trafił do ,,Znicza Pruszków". Wiedział, jakie ma
cele i postanowił je osiągnąć. Wieczorami, po treningach, zostawał dłużej, żeby jeszcze trochę poćwiczyć. Był nadambitny. Zawsze słuchał trenerów, chciał wiedzieć, co poprawić, aby stawać się
coraz lepszym. Ważnym momentem w jego karie10

rze było poznanie Cezarego Kucharskiego. Zdaniem menagera: ,,talent to za mało, by osiągnąć
szczyt...", więc wymyślił piłkarzowi dwuletnie
cykle: grę w drużynie przez dwa lata i transfer do
kolejnej. I tak najpierw ,,Lewy" grał ze Zniczem,
by po dwóch sezonach trafić do Lecha Poznań,
zdobyć z nim Mistrzostwo Polski. Sam Lewandowski mówi ,że gdy gra w piłkę jest po prostu
szczęśliwy. Przed opuszczeniem Lecha wiedział
jednak, że w kraju osiągnął już na tyle dużo, że
czas sięgnąć po jeszcze więcej. Gdy Robert odchodził z Poznania,
wart był 4,5 miliona euro, właśnie tyle Borussia Dortmund zdecydowała się zapłacić Lechowi
za polskiego piłkarza. Zaczął
czasami uczyć się samemu języka niemieckiego, by swobodnie
porozumiewać się z chłopakami
w szatni. Chciał pokazać, że wart
był tych pieniędzy. Pierwszy rok
nie grał nawet w podstawowym składzie. Nawet,
gdy dopuszczono go do gry i strzelał bramki, po
dobrze rozegranej akcji wracał do rezerwowych.
Jednak czuł, że należy wykazać się pokorą i zaufać trenerowi. Kiedy Jurgen Klop czuł, że Robert
jest gotowy do gry, wprowadził go do podstawowej jedenastki. Jednak tego, czego dokonał ,,Lewy" na boisku, nie spodziewał się nawet
sam trener. Do tej pory nawet największy piłkarz,
Leo Messi nie zdobył tylu bramek w meczu półfinałowym Ligi. Robert był pierwszym , który to
osiągnął. Spełnił również największe swoje marzenie. Zagrał o Puchar Europy.
Jako swój największy atut Robert Lewandowski
wymienia umiejętność przewidywania. Być może
dzięki niej stał się w ciągu kilku lat czołowym napastnikiem Europy. Robert nie ma wymagań od
trenerów, wie, że każdy piłkarz musi zadbać o siebie sam. Dlatego nie czuje strachu przed niepowodzeniami. Mówi, że nigdy go nie załamywały.
Dzięki nim jest dziś na tyle silny, że nie boi się
także podejmować ryzyka. Przyznaje, że bez niego nigdy nie byłby tym, kim jest.
Opracował: Patryk Gaweł kl. III ZSZ
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5. Matrix - Mroczna czerń i połyskująca skóra od
stóp do głów, futurystyczna aura,
technologiczne tkaniny, ale – to propozycje tylko
dla najbardziej śmiałych fashionistek!

MODA JESIEŃ ZIMA 2017/2018
Jesienią i zimą moda postawiła na futra, kożuchy,
puchówki, power dressing, matrix, kosmos, jeans,
sztruks, aksamit, kratę, grochy, kwiaty, napisy,
sport i pióra.
Dużo tego, prawda? A więc wyjaśnię Wam o co
chodzi ;).

6. Kosmos - Nawiązaniem do poprzedniego trendu
będzie futuryzm w modzie rozumiany na wiele
sposobów. Najpierw bardzo mocno kojarzony z
tym kierunkiem kolor srebrny, który będzie wiodącą barwą jesienno-zimowego okresu.

1. Futra- inspirowane stylem vintage. Są ciężkie,
długie, w naturalnych odcieniach
( odcienie pastelowe i soczyste).

7. Jeans - Idealną sytuacją jest po prostu dżinsowa
stylizacja od stóp do głów, a więc nawiązanie do
obecnego trendu americana i jeszcze do niedawna
ośmieszanego zestawu zwanego canadian tuxedo.

2. Kożuchy - Kurtki, płaszcze i kamizelki podbite
kożuchem to jedne z naszych
ulubionych jesienno-zimowych okryć, więc tym
większa radość, że wracają w
nowym sezonie ze zdwojoną siłą. Obfitość kształtów, tekstur, kolorów i
długości Was zaskoczy.
3. Puchówki Wylansował je Demna
Gvasalia w kolekcjach
Balenciaga i Vetements,
a cały świat mody zaadaptował na tyle mocno, że
nie potrafi z nich zrezygnować ani
na chwilę. Niezależnie, czy to sezon wiosenny czy
jesienny. Chociaż trend odżywa
w pełnej krasie faktycznie na okres jesień-zima, co
doskonale pokazują ostatnie pokazy topowych domów mody. Balenciaga kontynuuje swoją pasję do
tych okryć – w najnowszej kolekcji promuje klasyczny płaszcz w odcieniu khaki. Na wskroś
sportowe modele z mocnym akcentem kolorystycznym widziałyśmy na wybiegach Versace, Fenty x Puma lub Coach, a nutę elegancji postanowili
dać standardowej puchówce 3.1 Phillip Lim czy
Paul&Joe.

8. Sztruks - Współczesne interpretacje tego materiału przyniosły na światowych wybiegach ekstrawaganckie stylizacje od Marca Jacobsa, stylowe
garnitury od Prady, Niny Ricci i
Trussardi, eleganckie kuloty od
Mulberry lub odważny płaszcz
z futrzanymi rękawami od
Dries Van Notena. Sztruks najlepiej przyjął się w klasycznej palecie brązów, ale
nas zachwycił szczególnie w zgaszonym różu.
9. Aksamit - Welur był najważniejszą tkaniną sezonu jesień zima 2016/17, przycichł
na tę wiosnę, ale znów może rozwinąć żagle na
nadchodzący okres. W końcu, jego
naturalnym środowiskiem jest chłodniejsza pora
roku oraz wieczór. Teraz aksamit
będzie jeszcze bardziej dostojny i dedykowany
specjalnym okazjom. Sięgnijcie po czerń i granat,
wybierzcie sukienki, marynarki i spodnie lub od
razu smokingi oraz spódnice

10. Krata powraca sukcesywnie z sezonu na sezon,
zmieniając nieco swe oblicze. Dla chłodniejszych
4.Power dressing -Z jednej strony to przeskalowa- pór roku typowa jest ta w barwach sezonu, a więc
ne ramiona i oversizowe kroje, jakby podebrane z brązach, szarościach, pomarańczach, żółcieniach i
czerwieniach.
garderoby naszego mężczyzny – obszerne płaszOprac. Niki Wichary
cze, przyduże koszule lub luźne spodnie. Z drugiej,
damskie wersje garniturowych zestawów.
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Spotkanie z poezją
Adama
Ochwanowskiego

1978 - 2014. Wspominał swoich przyjaciół, znajomych i rodzinę. Była to podróż w przeszłość, która
ukształtowała poetę.
Obejrzeliśmy również diaporamę „Ponidzie na Ziemi”, do której Adam Ochwanowski napisał tekst.
Ten piękny pokaz o ziemi ponidziańskiej to mieszanina słowa, obrazu i muzyki.
Byliśmy pod wrażeniem twórczości, osobowości i
wrażliwości tego wspaniałego poety.
Pochwała wróbla

Najbardziej rezolutna i wesoła szarość
byle co zje
byle gdzie poleci
wiosną, latem, jesienią czy zimą
W dniu 23.09.2017r. uczestniczyliśmy w spotkaniu jednakowo ćwierka
autorskim z poetą Adamem Ochwanowskim, które tęskni za ciepłem strzech
majowym śpiewaniem
odbyło się w Miejsko – Gminnej Bibliotece Puodwzajemnianą miłością do ludzi
blicznej w Busku – Zdroju.
Adam Ochwanowski to poeta z Ponidzia, artysta i nie wzbija się ponad chmury
ze strachu przed szaleństwem
działacz kulturalny. Jest jednym z najwybitniejbezczelnie zagląda do okien
szych poetów w województwie świętokrzyskim,
przez znajomych i wielbicieli nazywanym niekiedy strofując z ptasią troskliwością
nerwowych mieszkańców
Wieszczem Ponidzia.
nie ma pretensji do poetów
piszących o albatrosach, łabędziach i mewach
nie gniewa się na architektów
burzących domowe gniazda
nie zazdrości słowikom śpiewu
przywłaszczonego przez polityków
w koronach samotnych drzew
głosi pochwałę ziemi
chłopskiego trudu
i świętego spokoju
pomimo wszystko
i wbrew wszystkiemu...

Był inicjatorem i współtwórcą Ośrodka DziedzicOpracowanie: Jowita Szenejko, Redakcja
twa Kulturowego Ponidzia i Tradycji Rolnej w
Chrobrzu. Jest autorem kilkunastu tomów wierszy,
tekstów piosenek, scenariuszy teatralnych. Tworzy
od 42 lat.
Zaproszony gość mówił o początkach swojej twórczości, sięgających lat szkolnych. Wspominał dzieciństwo i lata młodości spędzone w swoim rodzinnym domu, za którymi bardzo tęskni. Podczas spotkania poeta prezentował fragmenty z antologii zatytułowanej "Pławienie koni", będącej zbiorem
wierszy publikowanych w "Twórczości" w latach
12
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Cześć! Dziś zachęcam
Was do przeczytania
książki znanej hiszpańskiej pisarki Clary
Sanchez „Widok z
nieba”:
Patricia jest znaną
modelką występującą
na największych wybiegach. Jej sukces,
napływ wielkich pieniędzy i sława uśpiła jej czujność. A wystarczyło spotkanie z nieznajomą kobietą w samolocie na trasie New Delhi do Madrytu.
To Vivain mówi jej, że czuje wielkie zmiany w
życiu modelki, że ktoś próbuje ją zabić. Kobieta
nie bierze jej słów na poważnie, ale kolejne dni
przynoszą dziwne wypadki, na pozór można uznać
je za czysty przypadek, ale czy tak jest? Patricia
odszukuje nieznajomą kobietę, a ta przekazuje jej
nowe fakty. Czy Viviane jest oszustką, a może kobietą mającą kontakt z innym wymiarem? Sama
powieść intryguje i zaciekawia niezmiernie czytelnika. Wprowadza tajemniczą atmosferę i do końca
każe kluczyć czytelnikowi pomiędzy prawdą a fikcją. Clara Sanchez ma bardzo ciekawy styl; książka wciąga i, mimo że nie obfituje w niesamowitą
ilość wydarzeń, to nie nuży. Wręcz przeciwnie,
śledzimy szczegóły i odkrywamy bolesną prawdę
wraz z Patricią… „Widok z nieba” to dowód na to,
że trzeba wiele poświecić i przecierpieć, aby moc
żyć w prawdzie i w zgodzie ze sobą. Książka bardzo wciąga, a czytając ją, jesteśmy przeniesieni w
inny świat. Pisarka w ciekawy sposób splata losy
bohaterów i kreuje ich wzajemne relacje oraz losy.
Dba o tło przedstawionych wydarzeń oraz by na
każdym etapie lektury nie zabrakło czytelnikowi
wrażeń i emocji. Pobudza do snucia teorii co do
przebiegu wydarzeń: „ Otóż nie ma żadnego powodu, żeby cokolwiek było takie jak pragniemy”.
Książka bardzo mi się podobała i jak najbardziej
zachęcam do sięgnięcia po nią. Bardzo przyjemnie
się ją czyta, a zwłaszcza jesiennymi wieczorami
przy kubku gorącej herbaty. Zachęcam was i pozdrawiam!
Justyna Grońska
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Z okazji „Dnia Chłopaka” w dniu 26.09.17r. w
grupach wychowawczych odbyła się impreza integracyjna. Na początku naszego spotkania dziewczęta złożyły wszystkim chłopcom życzenia oraz
recytowały zabawne wiersze związane z tym świętem. Szczególnie gorąco zostali przywitani nowi
wychowankowie, którzy od września rozpoczęli
naukę w naszym Ośrodku. Dla nich były specjalne
dedykacje od koleżanek, co sprawiło im dużo radości. Młodzież pod kierunkiem wychowawców
przygotowała wiele ciekawych konkursów. Największym powodzeniem cieszyła się degustacja
słodkiego kisielu. Było dużo śmiechu i zabawnych
sytuacji. Ta „smaczna” konkurencja sprawiła, że
wszyscy chętnie zaangażowali się w zabawę i ak-

tywnie uczestniczyli w spotkaniu. Równie sympatycznie została odebrana konkurencja taneczna,
która wymagała od młodzieży sprytu i zaradności.
Pary biorące udział w tym konkursie musiały zatańczyć na gazecie, której powierzchnia w trakcie
tańca była zmniejszana. Wygrała ta para, która najdłużej tańczyła na gazecie. Młodzież przy okazji
tej konkurencji zaprezentowała różne style tańca,
które były wyrazem emocji i własnej inspiracji. W
czasie tej imprezy nie mogło zabraknąć konkursu
„na inteligencję”. Chłopcy chętnie wzięli udział w
turnieju z wiedzy ogólnej. Ze wszystkimi pytaniami świetnie sobie poradzili. W czasie imprezy uczniowie dobrze się bawili, było dużo śmiechu, radości i humoru. W konkursach nie było przegranych,
wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie nagrody.
Oprac. Samorząd
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PIECZENIE ŚWIĄTECZNYCH
PIERNICZKÓW

PRZYGOTOWANIE

Grudzień to okres przedświąteczny, który nierozerwalnie łączy się z pieczeniem pierniczków i
ich zapachem. Członkowie koła kulinarnego postanowili trochę tego magicznego świątecznego
zapachu wnieść do Ośrodka. Pomysł okazał się
trafiony. Młodzież z zaangażowaniem zabrała się
do pracy. Inwencja twórcza nie znała granic.
Choć wałkowanie, wykrawanie, pieczenie, a następnie dekorowanie pierników zajęło trochę czasu, to sprawiło wiele radości uczestnikom spotkania. Nic nie cieszy tak, jak samodzielnie wykonane i ozdobione ciastka. Wspaniały zapach korzennych przypraw unosił się po całym Ośrodku i
przypomniał wszystkim, że święta już tuż tuż.

Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony
gorący miód i wymieszać. Ciągle siekając, dodawać kolejno cukier, sodę i przyprawy, a następnie
masło i jedno jajko.
 Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka zagniatać ręką ciasto aż będzie średnio twarde i gęste, przypominające ciasto kruche. Dokładnie wyrabiać ręką, aż będzie gładkie, przez około 10
minut.
 Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować
ciasto na placek o grubości maksymalnie 1 cm.
Foremkami wykrawać z ciasta pierniczki. Smarować rozmąconym jajkiem i układać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez
około 10 - 15 minut. Po wyjęciu z piekarnika
pierniczki będą miękkie, później będą twardniały.
Twarde pierniczki przechowywać w szczelnie
zamkniętym pojemniku, z czasem będą miękły i
kruszały. Po wyjęciu udekorować np. zwykłym
lukrem z cukru pudru mieszanego z gorącym sokiem z cytryny.
Opracowała: Magda Jeżmańska

SKŁADNIKI









2 szklanki mąki
2 łyżki miodu
3/4 szklanki cukru
1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
10 g przyprawy piernikowej
1 łyżka masła
1 średnie jajko
(+ dodatkowo 1 jajko do posmarowania)
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Pani pyta się w szkole:
- Gdzie pracują wasi rodzice?
Jaś się zgłasza i mówi:
- Mój tata wykłada na Uniwersytecie.
- A co wykłada?
- Kafelki!

Lądują Amerykanie na księżycu.
Są pewni, że są pierwszymi żywymi istotami na
księżycu. Przechadzają się po nim aż tu nagle widzą a za górką kryje się jakiś człowiek.
Pytają go:
- Kim ty jesteś i skąd się tu znalazłeś?
- Jestem Rosjaninem, i dostałem się tutaj bo mamy
Mąż wraca z pracy.
o wiele lepszą technikę od Was.
W progu wita go żona, niesamowicie uradowana
Idą Amerykanie dalej.
blondynka.
Widzą kolejnego człowieka i zadają mu to samo
- Kochanie co cię tak ucieszyło, z jakiego powodu pytanie.
masz taki dobry humor? - pyta mąż.
- Jestem Chińczykiem. Ponieważ jest nas najwięcej
- Wiesz kochanie, te puzzle co mi podarowałeś 2
na świecie, to weszliśmy jeden na drugiego, a ja
tygodnie temu, dzisiaj udało mi się skończyć ukła- byłem na samej górze i tak oto się tutaj dostałem.
dać.
Idą dalej i spotykają Polaka i zadają mu te same
- I co? To jest taki powód do radości?
pytania.
- Ależ tak kochanie, na pudełku pisało, że od 2 do On trzymając się za głowę:
5 lat.
- Kurna, gdzie ja jestem, byłem wczoraj na imprezie u Heńka i nic nie pamiętam....
Turyści pytają się bacy:
- Baco, gdzie jest Giewont?
- Widzicie tom pirsom górkę?
- Tak
- To nie jest Giewont. A widzicie drugom?
- Tak
- To tys nie jest Giewont. A widzicie trzecią?
- Nie.
- To jest właśnie Giewont.

Oprac. Redakcja
Na jakie trzy strefy okupacyjne zostanie podzielony Irak po wojnie?
- E 98, E 95 i Olej Napędowy.
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Jolka to rodzaj krzyżówki. W której rozwiązujący ustala nie tylko znaczenie haseł, ale także miejsce ich
wpisywania. Określenia haseł podano w przypadkowej kolejności. Hasła zaczynamy wpisywać od
miejsc zaznaczonych cyframi. Rozwiązanie stanowią litery z zaznaczonych pól czytane rzędami.
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Rozwiązanie: inaczej renesans











Poziomo: Najbardziej znany dramatopisarz
Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię…
Jan z Czarnolasu
… z łasiczką Leonarda da Vinci
Zastąpił średniowieczny teocentryzm
Dzieło Boccaccia
Piotr, nadworny kaznodzieja króla Zygmunta III Wazy
Theatrum…- jeden z renesansowych toposów
Najsłynniejsza rzeźba Michała Anioła, znajduje się we Florncji
Swoje sonety dedykował ukochanej Laurze

j

KUPON 33
Imię i nazwisko:

Rozwiąż krzyżówkę,
a powstałe hasło wpisz do
kuponu
Wycięte kupony z hasłem
prosimy zanosić do pokoju
nr 3 do Jowity Szenejko
(grupa I)

HASŁO:
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