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Justyna Grońska: W październiku miałam okazję
zapisać się na kurs internetowy, trwający prawie 3
miesiące. Razem ze mną zgłosiły się jeszcze dwie
koleżanki. Kurs miał na celu poszerzyć naszą wiedzę na temat pracy krytyka filmowego.
Kurs w pierwszej chwili nie wydał mi się trudny,
pierwsze 4 moduły poszły nam nawet dobrze. Pod
górkę zaczęło się dopiero, gdy spadła na nas odpowiedzialność napisania scenopisu do wybranej sceny z filmu "Cześć Tereska" w reżyserii Roberta
Glińskiego, a potem także opisania Polskiej Kroniki non-camerowej. Wtedy było ciężko, poprawiałyśmy ten moduł cztery razy. Myślałam, że nie podołamy, bo zadanie to nie należało do najłatwiejszych, ale na szczęście udało się nam i moduł został zaakceptowany przez naszego wspaniałego
mentora Grzegorza Kowalskiego.
Z kolejnymi modułami nie miałyśmy dużych problemów, poradziłyśmy sobie świetnie i zaliczyłyśmy kurs, z czego się bardzo cieszę. Takie kursy
czasem się bardzo przydają w życiu, więc myślę,
że było warto.

Amatorki w akcji, czyli jak zostać
krytyczką filmową
W styczniu b.r. trzy uczennice szkół naszego
Ośrodka i członkinie koła dziennikarskiego działającego pod opieka Małgorzaty Bębenek i Barbary
Jaskólskiej, ukończyły trzymiesięczny kurs internetowy „Warsztat krytyka filmowego”. Marta Pawłowska, uczennica Szkoły Policealnej Administracji, Justyna Grońska, uczennica Technikum Informatycznego i Adrianna Kacińska, uczennica Liceum Ogólnokształcącego od października 2017r.
uczestniczyły w zorganizowanym przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej w ramach programu
„Filmoteka Szkolna Akcja!”, kursie pisania recenzji filmowych. „Amatorki” – bo tak nazwały swój
zespół – zdobywały wiedzę na temat: historii polskiej kinematografii, analizy języka filmowego, a
nawet pisania scenariuszy filmowych i podstaw
pracy z kamerą i montażu. Umiejętności te zapewne wykorzystają podczas pisania tekstów do szkolnego kwartalnika, a może nie tylko?... Gratulujemy
im nie tylko sukcesu, ale i wytrwałej pracy, bo, jak
się okazało, jako pierwsze ukończyły prawidłowo
wszystkie moduły. Brawo Amatorki!!!

Justyna Grońska
Marta Pawłowska

Adrianna Kacińska

Oprac. REDAKCJA
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szacunek do podopiecznych. Żarty,
które
nam opowiadał, były w stanie rozśmieszyć każdego
nawet tego najbardziej zasmuconego. Szedł do nas
z misją - zawsze wyciągał pomocną dłoń. Jego empatia i zrozumienie za każdym razem podtrzymywały mnie na duchu, kierując moje życie na właściwy tor. Obserwując go każdego dnia, wyciągałam
nowe wnioski, zmieniając i kształtując swoją osobowość … Jednak nadszedł moment, kiedy nad
jego życiem zawisły czarne chmury… Dowiedziałam się o jego ciężkiej walce z chorobą i nie mogłam zrozumieć, dlaczego właśnie jego spotkał taki, a nie inny los. Kiedy przebywał na zwolnieniu
lekarskim, bezustannie o nim myślałam, szukając
bezskutecznie pocieszenia. Po jakimś czasie stan
zdrowia pana Zbyszka poprawił się, a ja nie posiadając się z radości, z optymizmem patrzyłam w
przyszłość. Nadeszły znów cudowne chwile, jednak i to nie trwało długo. Zaatakował kryzys, byłam wtedy ogromnie smutna, ale patrząc na jego
wewnętrzną siłę i motywację,
starałam się iść za jego przykładem. Miał bardzo duży wkład w
moje podejście do życia. Był bardzo dobrym, szanowanym wychowawcą, ale także wspaniałomyślnym i wyrozumiałym człowiekiem z bogatym wnętrzem… Kochany Panie Zbyszku
– Pan był, jest i będzie dla mnie
bardzo ważną i bliską osobą, ponieważ nauczył mnie Pan, że nigdy nie wolno się poddać, że
trzeba walczyć do samego końca
i zawsze iść naprzód swoją drogą, bez względu na
to, co przyniesie nam los…. Wierzę, że będziemy
kiedyś, w tym lepszym świecie, wspominać stare,
dobre czasy… dziękuję za wszystko!
Jest Pan na zawsze w mojej pamięci i sercu...

Walka z samotnością
Dnia 15 stycznia z
żalem pożegnaliśmy naszego wychowawcę Pana Zbigniewa Jastrzębia,
który odszedł po ciężkiej chorobie. Zmarł w wieku 56 lat.
Dokładnie sześć lat temu, przekraczając próg mojej
dotychczasowej szkoły, nie wierzyłam
w siebie oraz nie sądziłam, że spotkam tak życzliwych, dobrych i bliskich mi ludzi w nowym etapie
mojego życia. Jedną z takich osób był pan Zbigniew Jastrząb. To właśnie on dodawał mi sił i pogody ducha, kiedy nosiłam w sobie ból i tęsknotę
za najbliższą osobą. Był zawsze uśmiechnięty, pełen optymizmu i nadziei, przekazując przy tym
mnie i innym wychowankom dobrą energię.
Pamiętam ten dzień,
kiedy gubiąc się po korytarzu, spostrzegłam
pana Zbyszka wychodzącego po schodach,
który spojrzał na mnie
oczywiście z uśmiechem i po chwili zauważając mój zamęt, powoli i spokojnie wprowadził mnie w tajniki
funkcjonowania internatu. Pokazywał mi
najciekawsze zakamarki, a kiedy zaczęliśmy naszą
wędrówkę, nie wiedziałam, jak rozpocząć jakąkolwiek rozmowę. Po chwili milczenia on odezwał się
pytając: „A jak Ci się tu podoba?” Po paru minutach zastanowienia i lekkiej konsternacji odpowiedziałam: „Nawet całkiem dobrze”, a on tylko lekko się uśmiechnął, wyczuwając mój smutek, po
czym kontynuował naszą „wycieczkę”. Wraz z nastaniem kolejnych dni był coraz bliższy mojemu
sercu i coraz bardziej dawał mi przykład poprzez
swoją uprzejmość, skromność oraz dobroć. Najbardziej zachwycała mnie jego cierpliwość i pasja do
wykonywanej pracy, a także ogromna sympatia i

Adrianna Kacińska
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Adam Jakubowski
Pięć lat temu, gdy byłem w III klasie gimnazjum, Pan Jastrząb został moim wychowawcą
w grupach wychowawczych. Pamiętam go jako
spokojnego, dobrego człowieka. Zawsze można
było się z nim dogadać, był niezwykle wyrozumiały, zawsze stał po stronie swojego wychowanka,
traktował nas niemal po
partnersku. Zawsze miał
dobry humor, lubił opowiadać nam śmieszne anegdoty. Gdy tylko go o to poprosiliśmy, pomagał w nauce języka polskiego.
Wiem, że lubił sport, był
zawziętym kibicem. Ja kilka razy wraz z chłopakami
z naszej grupy wychowawczej jeździłem z nim na
zawody w piłce ręcznej do Kielc. To dopiero były
emocje! Gdy dopadło mnie zatrucie pokarmowe w
internacie, troskliwie się mą opiekował, przynosił
leki, przejmował się
moim stanem zdrowia,
radził, jaką dietę powinienem zastosować.
Bardzo rzadko podnosił
głos – tylko wtedy, gdy
rzeczywiście ktoś go
prowokował swoim
zachowaniem. Lubił
żartować, rozmawiać z
wychowankami. Według mnie to był jeden
z najlepszych wychowawców, jakich kiedykolwiek znałem. Jak
budził nas na pobudce,
mówił zawsze często
jakieś śmieszne teksty,
które sprawiały, że nie
chciało się już spać. Gdy
przyjechałem do Ośrodka, pan Jastrząb pojechał
ze mną do miasta do
sklepu, żeby pomóc mi
kupić potrzebne rzeczy:
czajnik bezprzewodowy, sznur do suszenia bielizny itp. Doradzał mi, co wybrać, był
bardzo troskliwy. Do
dziś, gdy go wspominam, widzę Jego wysoką, lekko pochyloną postać, ciemne włosy i ciepły
uśmiech. Bardzo przeżyłem Jego śmierć i pogrzeb…
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Bartek Lasota
Pamiętam, że jak pytaliśmy Go, co dziś na
obiad, czy na kolację? - Pan Jastrząb wymyślał
nasze ulubione albo jakieś wykwintne potrawy typu: kebab, pizza, sałatka grecka, homar w sosie
własnym itp., co wzmagało produkcję soku żołądkowego i po kolacji musieliśmy sobie jeszcze coś
dodatkowo zamówić…
Sebastian Łapaj
Był zawziętym kibicem
Vive Tauron Kielce i Korony
Kielce, lubił rozmawiać o sporcie.
Pamiętam Go jako miłego,
uśmiechniętego wychowawcę, pamiętam Jego śpiew karaoke podczas imprez w naszym Ośrodku –
miał piękny głos…
Michał Fortuna
Jestem w internacie od kilku lat i w tym
czasie Pan Jastrząb nigdy mi nie odmówił, gdy
Go o coś prosiłem. Zawsze
chodził z nami na siłownię,
boisko, salę gimnastyczną.
Nigdy nie krzyczał, zamiast
tego kilka razy powtarzał
swoje polecenie czy prośbę.
Miał wśród nas autorytet –
lubiliśmy Go i nie chcieliśmy,
aby się denerwował. A on
sam był wobec nas bardzo
cierpliwy.
Adam Konior
Był moim wychowawcą przez kilka lat. Zawsze
ćwiczył z nami na siłowni,
doradzał, jaki zestaw ćwiczeń wykonywać, aby
zwiększyć masę mięśniową.
Pomógł mi w trudnej sytuacji, doradził, jak się mam
zachować, za co zawsze będę Mu wdzięczny…

Opracowanie: Redakcja koła dziennikarskiego
„Z Górki”
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renkę na parterze oraz redakcję wiadomości – sekcję newsów. Marek Wójcik – inżynier systemów w
Onecie wprowadził nas w tajniki pracy serwerowni, odpowiadając na pytania młodych informatyków na temat procedur w razie katastrofy, ataku
hakerskiego, wolnometrycznego, czy zamachu terrorystycznego, a także o możliwość stażu w firmie.
Stanowiliśmy 19-osobową grupę w większości
uczniów klas technikum informatycznego i człon- Okazało się, że wszyscy dotychczasowi stażyści
ków koła dziennikarskiego, pod opieką nauczycieli sprawdzili się i pracują tu nadal. Z relacji osób proinformatyki i języka polskiego: Tomasza Lalewiwadzących warsztaty dla naszej grupy wynikało, że
cza, Tomasza Wojtysia i Małgorzaty Bębenek. Nie w tej firmie pracują na kilku zmianach sami pasjowszystkim zapewne wiadomo, że Onet to polski
naci i zapaleńcy, którzy muszą być zawsze gotowi
portal internetowy założony w 1996r przez spółkę
Optimus, a od 2012r. wykupiony przez niemiecki na pracę po godzinach, we wszystkie weekendy i
święta. Plusem jest jednak to, że nie ma tu tzw. pokoncern Axel Springer Polska. Portal ten ma sied
lowania na czarownice, szukania kozła ofiarnego w
razie wpadki dziennikarskiej. Winny rozliczany
jest dopiero wtedy, gdy nie wyciąga wniosków ze
swoich błędów. Jednym słowem wszyscy czują się
tu jedną, dużą rodziną.
Dzień 19 grudnia 2017r. zapowiadał się ekscytująco. Wyruszaliśmy z Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju na wycieczkę autokarową do siedziby Onetu w Krakowie.

Twitter – dobry na wszystko?
Od Janusza Schwertner dowiedzieliśmy się,
że Onet, dzięki podpisanym umowom, korzysta z
informacji Polskiej Agencji

ziby w Warszawie, Wrocławiu, a w Krakowie mieści się w budynku Alma Tower przy ul. Pilotów 10,
gdzie gościliśmy.
Pasjonaci i zapaleńcy
Po budynku oprowadzał nas Janusz Schwertner – dziennikarz znany nam ze słynnego artykułu
na portalu onet.pl „Jak Mateusz Kijowski wystawiał faktury KOD-owi”. Zdziwiło nas, że jest taki
młody i że współpracuje także z magazynem
„Playboy”. Janusz pokazał nam wszystkie ciekawe
miejsca m.in. kawiarenkę, kilka miejsc pracy pracowników tego portalu, zatrudniającego aż 100 menagerów i ok. 700 specjalistów z różnych dziedzin.
Zwiedziliśmy także stylową pracowniczą kawia-

i Prasowej i Polskiej Agencji Radiowej oraz z
Twittera. Nasz przewodnik i mentor zarazem zadał
przedstawicielom koła dziennikarskiego pytanie:
jak najszybciej można uzyskać szczegółowe informacje na temat wydarzenia rozgrywającego się na
6
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drugim krańcu świata? Padały różne odpowiedzi,
ale nikt nie wpadł na to, że współczesny dziennikarz wpisuje zwykle w języku angielskim kluczową frazę na twitterze… i korzysta z nagrań, filmów, świadków konkretnych wydarzeń, którzy
często na gorąco zamieszczają swoje relacje, zdjęcia z miejsca katastrof, zamachów itp. To jest nieraz w danym momencie, np. w środku nocy, jedyne
źródło informacji. Często bywa też tak, że dziennikarz jest lepiej zorientowany niż osoba, której wiadomość dotyczy. Tak było w przypadku Cezarego
Grabarczyka, byłego ministra sprawiedliwości, który dowiedział się od Daniela Olczykowskiego –
dziennikarza Onetu - o uchyleniu mu immunitetu.
Jak się okazuje, w obecnym momencie Facebook,
choć jeszcze popularny, odchodzi pomału do lamusa, bo młodzież szuka innych serwisów społecznościowych, niż te, z których korzystają ich rodzice.
Najczęściej przez młodych wybierane są obecnie:
Twitter, Snapchat i Instagram.

kolegium redakcyjnego każdy serwis walczy, aby
znaleźć się w głównym okienku newsów. Usłyszeliśmy także anegdoty na temat trudnych sytuacji,
będących wyzwaniem dla dziennikarzy, np. ostatni
zamach w Nicei, po którym cały zespół musiał zostać w pracy po godzinach, aby zrealizować rzetelny i profesjonalny materiał, albo wpadka z tytułem:
„Andrzej Duda – pierwszą damą?- dojdzie do precedensu”. Padło także pytanie o to, co jest naszym
zdaniem najgorsze w pracy dziennikarza? Okazało
się, że dziennikarską zmorą jest świadomość rujnowania życia ludziom poprzez publikację materiałów ujawniających ich fałszerstwa, przekręty, oszustwa itp. Nasze warsztaty informatycznodziennikarskie zakończył Janusz Schwertner wręczeniem każdemu z nas sympatycznego upominku
w formie notatnika z logo Onetu i zaproszeniem na
kolejne spotkanie w przyszłym roku. Podobało się
nam bardzo, wiele nowego dowiedzieliśmy się, zatem na pewno skorzystamy z zaproszenia!

Redakcja szkolnego kwartalnika „Z Górki”

Dziennikarska zmora, czyli sytuacje
ekstremalne
Od Janusza, Marka, Daniela i Bartka – redaktora prowadzącego dzisiejsze wydanie wiadomości, uzyskaliśmy dużo informacji na temat specyfiki pracy w Onecie. Na przykład to, że podczas
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Dnia 17.11.2017r . Organizowaliśmy X Ogólnopolski Turniej Piosenki Poetyckiej „Mirek Breguła 2017”. Pisaliśmy o nim obszerniej w ostatnim
numerze naszego kwartalnika. Teraz mamy przyjemność zaprezentować naszym czytelnikom zapis
rozmowy z zaproszonymi przez nas gośćmi honorowymi: synem Mirka Breguły-Tomaszem i siostrą Artysty - Beatą Haładus, która miała miejsce
w przerwie, po przesłuchaniach solistów z najmłodszej kategorii wiekowej.

Pani Beata: Był fajnym bratem. Prowadził mnie
przez życie. Był takim moim przewodnikiem. Od
jakiegoś momentu nie mieszkaliśmy razem, a osobno. Później jako nastolatka znowu zamieszkałam u
dziadków razem z bratem. Myśle, że ten okres najbardziej mile wspominam, bo to były fajne czasy.
Był opiekuńczy, nie pozwolił nikomu zrobić mi
krzywdy, zawsze filtrował ewentualnych narzeczonych Taki prawdziwy brat. Kiedy zaczął śpiewać,
mogłam podglądać jego pierwsze kroki. Nie zawsze mu sie udawało, to co chciał osiągnąć i potrzebował wtedy ciszy i spokoju, ale tak mają artyści...
Marta: Jakie wspomnienia ojca przechowuje Pan
w swojej pamięci?
Pan Tomasz: Posiadam wiele wspomnień związanych z tatą – zarówno tych dobrych, jak i złych. Z
tych miłych pamiętam na przykład momenty gdy
zabierał mnie na rower, albo szedł pograć ze mną
w piłkę nożną. Kiedy byłem jeszcze małym, zaledwie kilkuletnim chłopcem, dawał mi piórko do gitary i razem wydobywaliśmy z niej przeróżne
dźwięki. Czasem chowałem się też do futerału, co
musiało być dla mnie niezłą zabawą. Fajnym przeżyciem było też podróżowanie z tatą do miast, w
których grał koncerty. Dzięki temu mogłem zobaczyć wiele ciekawych miejsc w kraju i nie tylko.
Justyna: Pana ojciec był człowiekiem tolerancyjnym, czy bardziej wymagającym?
Pan Tomasz: „Tolerancyjny” to chyba nie jest najlepsze słowo, ale rozumiem o co chodzi. Potrafił
być surowy, kiedy tego wymagała sytuacja, ale raczej nie byłem dzieckiem, które wymagałoby takiego traktowania. Był wyrozumiałym rodzicem i wydaje mi się, że starał się mnie wychowywać przede
wszystkim mądrze. Nie był zwolennikiem stosowania - jak sam to określał - ostrej kindersztuby.
Wręcz przeciwnie.
Marta: Dużo spędzaliście ze sobą czasu?
Pan Tomasz: I tak, i nie.. Kiedy wyjeżdżał w trasę,
nie było go w domu przez dłuższy czas. Z koncertów organizowanych w Polsce wracał dość szybko,
ale jeżeli wylatywał do Kanady czy USA, to czekaliśmy na niego przez wiele tygodni. Kiedy wracał,
nadrabialiśmy ten czas. Mówię o latach, w których
chodziłem do podstawówki, czyli około 15-20 lat
temu. To był fajny okres, wtedy mieliśmy ze sobą
dobry kontakt.
Marta: Czy brał Pan przykład z taty i uciekał w
świat muzyki?
Pan Tomasz: Hmm... Trochę tak. Muzyka to moja
pasja. Czasem włączam sobie jedną ze swoich ulubionych płyt, albo po prostu biorę gitarę do ręki i
przenoszę się do tego muzycznego świata. Ucie-

Marta: Dziękujemy Państwu, że możemy poroz-

mawiać o naszym bohaterze Piosenki Poetyckiej
Mirku Bregule. Jesteśmy uczennicami Ośrodka
Szkolno Wychowawczego dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku Zdroju. Nazywam się Marta
Pawłowska a tutaj obok mnie jest moja koleżanka
Justyna Grońska i chciałybyśmy ten wywiad zamieścić w naszej gazetce szkolnej pt. "Z Górki"
Marta: Jakie mają Państwo pierwsze wrażenia po
przesłuchaniu zakwalifikowanych uczestników?
Czy były jakieś niespodzianki?
Tomasz Breguła: Myślę, że bardzo miłe wrażenie.Kilka osób zaskoczyło nas swoim podejściem
do wybranego przez siebie repertuaru. Mnie osobiście cieszy, że po tylu latach wciąż przypomina się
utwory taty, i że tak młode osoby po nie sięgają. To
jest nawet trochę zaskakujące. Myślę, że to naprawdę fajne przedsięwzięcie, dzięki któremu przekonaliśmy się , że ta muzyka wciąż, mimo upływu
lat, wywołuje wielkie emocje, również u osób, które z racji swojego wieku, nie miały szansy poznać
twórczości taty, kiedy jeszcze żył i występował na
scenie.
Beata Haładus Podkręślmy, że jesteśmy zaskoczeni tym, że najmłodsza kategoria wiekowa (9-12
lat) sięga po te utwory, które są naprawdę trudne,
także jesteśmy pod wrażeniem, Zobaczymy co dalej...
Justyna: Jakim bratem był Mirek Breguła? Jak go
Pani zapamiętała?
8

„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 11 (2018) nr 34
kam jednak w trochę inne rejony, niż on to robił.
Nie oznacza to, że nie lubię muzyki, której słuchał.
Wracam co jakiś czas do Beatlesów, którzy w
oczach taty byli absolutnym numerem jeden na
świecie. W 2016 roku byłem nawet na koncercie
Paula McCartneya, co było dla mnie wielkim przeżyciem. Lubię też Floydów czy Pata Metheny'ego,
których słuchał. To dzięki tacie poznałem płytę OK
Computer zespołu Radiohead. Przez dłuższy czas
słuchaliśmy jej w domu. Ta grupa, głównie dzięki
swoim późniejszym dokonaniom z albumem Kid A
na czele, stał się po kilku czy kilkunastu latach,
moim numerem jeden. Tata był otwarty również na
taką muzykę, ale to jednak nie są klimaty, które go
fascynowały.

niekwestionowanym liderem, co do czego nikt
wówczas nie miał wątpliwości.
Justyna: Jak się państwu wydaje dlaczego tak
mocna osobowość nie pomogła mu w walce z uzależnieniem od alkoholu?
Pan Tomasz: Tata był bardzo młody, kiedy popadł

Justyna: Mirek Breguła w swoich wywiadach mówi o kompleksie niższości w dzieciństwie i o braku
posiadania dżinsów, na które go nie było stać. Jak
Państwo myślą, czy po sukcesie zespołu Universe
pozbył sie tego kompleksu?
w nałóg. Później ciążył on na nim przez resztę jego
życia. To była dla niego trudna walka.
Pani Beata: Przez długie lata Mirek mieszkał u
dziadków. Dziadkowi bardzo zależało aby był po- Marta: Co go skłoniło do takiej decyzji ? Czy jarządny, a nie na tym, aby miał dżinsy. Koledzy
kieś trudności w karierze, niedocenianie, jego
mieli to, czy tamto, a Mirek tego nie miał, ale był
wrażliwość, czy sytuacje zewnętrzne, że się załadobrze wychowywany w tamtych czasach. I jak
mał?
myślę, pozbył się tego kompleksu jako artysta.
Pani Beata: On powinien się w romantyzmie uroMarta: Ze wspomnień przyjaciół wyłania się czło- dzić, a nie wchodzić w taki show biznes. Tam nie
wiek o mocnej charyzmie oraz osobowości. Jak
zawsze liczy sie talent, często są jakieś układy.
ona objawiała się w codziennym życiu?
Justyna: W filmie "Choroba uczuć" mowa była o
tym, że czasem Mirek nie pojawiał się na koncertach, które były wcześniej umówione. Z czego to
wynikało?
Pani Beata: Jeżeli jest się akurat w trakcie dłuższego picia, to człowiek nawet nie wie, że ma jakieś obowiązki. Ja to mogę tak interpretować. To
było sporadycznie, bo sama z nim jeździłam na
koncerty, więc to musiały być sytuacje ekstremalne. Zwykle stawał na uszach i zawsze był gotów
do koncertu.
Pan Tomasz: Tata był człowiekiem przyciągającym uwagę. Kiedy zaczynał coś mówić, to ludzie
go słuchali. Tak przynajmniej to zapamiętałem. To
jest właśnie charyzma.

Marta: Jak to możliwe, że chłopak bez wykształcenia muzycznego stworzył 150 utworów muzycznych, aranżując je na wiele instrumentów Jak to
było w ogóle możliwe?

Pan Beata: Był duszą towarzystwa. Już jako
gwiazda ciągle się z kimś spotykał, ale nie gwiazdorzył i to wiele osób podkreślało. Zawsze był na
luzie, jak z rękawa sypał dowcipami. Miał bardzo
dobrą pamięć.

Pan Tomasz: Myślę, że wykształcenie nie jest aż
tak potrzebne. Tata przez te wszystkie lata grania
zdobył sporą wiedzę na temat zasad, które umożliwiają swobodne poruszanie się przy komponowaniu. Jednak, by tworzyć dobrą muzykę, trzeba mieć
przede wszystkim intuicję i talent, a tata miał
ogromny talent.

Pan Tomasz: Te wszystkie cechy wyróżniały go
spośród pozostałych członków zespołu, którego był
9
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Pani Beata: To trzeba słyszeć - to czego my nie
słyszymy. Podczas tworzenia muzyki, np. przy orkiestrze, on potrafił wychwycić (nie mając nut) to,
że ktoś zagrał na przykład źle na smyczkach - on to
słyszał. To jest kwestia talentu i genialnego słuchu,
a nie znajomości nut.

Pan Tomasz: Ja np lubię " Kusi mnie grzech" i "
Znowu tańczy wiatr"
Pani Beata: Ja " Byle było" i " Tyle chciałem Ci
dać"
Justyna: Jak to jest być synem sławnego ojca?

Justyna: Członkowie zespołu Universe w filmie
Krzysztofa Palińskiego "Tacy byliśmy" określają
Mirka Bregułę jako lidera. Jakie cechy ojca, brata
cenią Państwo najbardziej?

Pan Tomasz: Nie wiem, nie myślę o tym na co
dzień. Przypominam sobie o tym w takich dniach
jak dzisiaj, a poza takimi okolicznościami... żyję
sobie po swojemu. Na pewno tata ma jednak duży
wpływ na to, jakim jestem człowiekiem.

Pani Beata: Poczucie humoru, towarzyski, z charyzmą, uczciwość, szczerość, przywiązanie.
Marta: Wiele osób twierdzi, że Pan Mirek tworzył
Marta: Jesteśmy bardzo wdzięczne Państwu za
tak jak żył. Jaka według Pana, Pani piosenka odrozmowę, poświecenie czasu i udzielenie nam tego
zwierciedla jego osobowość?
wywiadu. Dziękujemy za spotkanie, przyjazd na
Pan Tomasz: To dość trudne pytanie. W różnych nasz Turniej i chęć oceniania naszych uczestników.
okresach swojego życia tworzył inną muzykę. Za
każdym razem te kompozycje prawdopodobnie od- Pani Beata: My też bardzo dziękujemy za to, że
zorganizowaliście tak fajny turniej. Nawet po tylu
zwierciedlały jego aktualny stan ducha.
latach od śmierci Mirka, ta muzyka jeszcze trwa i
Pani Beata: Wtedy kiedy urodził sie Tomek, to
oby trwała. Jesteśmy zaskoczeni, że tak młode osopowstała piosenka " Bo to taka piękna miłość". W by śpiewają. Dziękujemy.
tym późniejszym złym okresie myślę, że przychodziły do niego te złe myśli i widzę to dopiero po
jego śmierci. Wtedy się słuchało te ostatnie utwory
kolejny i kolejny raz. Można było wyczuć, że myślał o tym.
Wywiad autoryzowany, przeprowadzony
Pan Tomasz: Możliwe, że jego kolejne płyty w
przez: Justynę Grońską i Martę Pawłowską
znacznej mierze oddawały to, co działo się w jego
17.11.2017r.
życiu.
Pani Beata: Przykre było to, że był oceniany za
piosenkę" Mr Lennon" , którą napisał jako szesnastoletni chłopak. Wówczas paru krytyków muzycznych go bardzo ostro i niesprawiedliwie, a nie zrobili nic, aby wysłuchać dalszych utworów, czy płyty solowej, która była zupełnie inna niż pozostałe
płyty zespołu ( teraz, gdy sie jej słucha, to ma sie
dreszcze). Wydaje się że " Mr Lennon"., czy
„Wołanie przez ciszę” to taki hymn pokoleń. Już
trzydzieści parę lat minęło od ich powstania, a młodzież dalej zna jego piosenki.
Pan Tomasz: Takie teksty bez wątpienia były adresowane do dużych wrażliwców. Z drugiej strony,
obok tak dramatycznych utworów jak „Mr Lennon”, potrafił też pisać totalnie na luzie. Można
długo mówić na ten temat, ale na pewno tworzył
teksty po swojemu - miał własny, indywidualny
styl. I tak jak to często bywa – jednym się to będzie
podobać, innym nie.
Marta: Mają Państwo jakąś ulubioną piosenkę z
repertuaru Pana Mirka?
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Dnia 09.03. 2018r. miała miejsce druga edycja
Dni Otwartych w SOSW dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku – Zdroju pod hasłem:
„Kształcenie ku przyszłości”. Nasz Ośrodek gościł
kilkudziesięciu gimnazjalistów, a także uczniów
klas siódmych szkół podstawowych z powiatu buskiego oraz kilku sąsiednich powiatów m.in. Opatowca, Michałowa, Gimnazjum w Podgajach, Samorządowego Gimnazjum w nr 1 w Busku –
Zdroju, czy Gimnazjum w Zbludowicach.i innych.
Zaproszeni zostali także przedstawiciele władz
Powiatu Buskiego w osobie pana Jerzego Kolarza,i buskiego oddziału Kuratorium Oświaty w
Kielcach – pani Anna Bilewska, kilku Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych z najbliższej
okolicy oraz dyrektorzy szkół podstawowych.
DRUKARKA 3D KONTRA ROBOT mBot
W przygotowania do Dni Otwartych włączyło się
wielu nauczycieli i uczniów Ośrodka. Już od godzin porannych w holu obok drzwi wejściowych
dyżur pełniła nasza młodzież, kierując przybywających gości na salę gimnastyczną oraz formując i
oprowadzając grupy młodzieży zwiedzające kolejne miejsca naszej placówki. Jednym z nich była
sala 12, w której odbywała się prezentacja drukarki i druku 3D, a dokonywało jej dwóch młodych
pracowników firmy Atmat. Zaprezentowana drukarka 3D bardzo zaintrygowała uczniów, a pokaz
projektowania przedmiotów, następnie ich wydruku, wywołał duże zainteresowanie tą nowoczesną
technologią. Po 20-minutowej prezentacji następowała kolejna dla tej samej – jednej z pięciu grup
młodzieży. Tym razem były to warsztaty z robotyki prowadzone przez uczniów Technikum Informatycznego. W Sali 4 demonstrowali oni roboty
mBot firmy Makeblock Co., Ltd. zapoznawali
swoich młodszych kolegów i koleżanki z płytką
Arduino UNO, przy pomocy której w można samodzielnie wykonać np. licznik obrotów, radar
ultradźwiękowy, automatyczny sterownik rolet w
oknach, sterownik oświetlenia i ogrzewania w
akwarium, czy też zbudować i oprogramować robota własnej konstrukcji. Młodzież gimnazjalna
mogła samodzielnie spróbować sterować robotami
poruszającymi się po wyznaczonym torze.
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – ZNÓW
TRENDY!
Kolejne przystanki znajdowały się w skrzydle
warsztatów szkolnych i były to warsztaty z: elektryki, krawiectwa oraz mechaniki i spawania. I tu
również gimnazjaliści mieli co oglądać, ponieważ
pracownie zawodowe w Ośrodku Szkolno11

Wychowawczym są bardzo dobrze wyposażone w
maszyny, urządzenia i materiały poglądowe. Co
więcej, gimnazjaliści mieli okazję samodzielnie
zespawać ze sobą dwa elementy, wykonać drobne
prace mechaniczne i elektryczne, a w pracowni
krawieckiej mieli możliwość samodzielnie zapoznać się z procesem szycia, czy haftowania na nowoczesnej, programowanej elektronicznie maszynie.
WYBUCHOWA NAUKA I… LODY NA CIEKŁYM AZOCIE

Po zwiedzeniu naszego Ośrodka wszyscy mieli
okazję doświadczyć wyjątkowej, magicznej prezentacji „Wybuchowej nauki” z ciekłym azotem w
roli głównej, którą prowadził nauczyciel naszego
Ośrodka pan Wiesław Marciniak. Pokazał doświadczenie z bananem, który zanurzony w ciekłym azocie, mającym temperaturę minus 195,8 °
C, stawał się tak zamrożony i twardy, że można
nim było przybijać gwoździe. Podobnie było z
różami, które otrzymały wszystkie dziewczyny na
sali z okazji Dnia Kobiet – zanurzone w ciekłym
azocie – stawały się mrożone. Za chwilę nastąpiła
jeszcze degustacja mrożonych ciekłym azotem
chrupek, listków mięty, a wreszcie… lodów o
smaku malinowym i o smaku coli. W tym momencie nikogo już nie był na miejscach siedzących, bo każdy chciał zobaczyć z bliska proces
produkcji lodów w kuchni molekularnej, a następnie spróbować ich smaku– były naprawdę pyszne!
Oprac. Redakcja
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„Dług”

Jeśli uwielbiacie porachunki z mafią, niepowtarzalne zwroty akcji, to ten film to wszystko wam zagwarantuje. Na pewno nie pożałujecie wyboru!!
Film pod tytułem ,, Dług " Krzysztofa Krauze
miał swoją premierę 19.11.1999r. Jest to produkcja
z gatunku dramatu psychologicznego. Film inspirowany jest prawdziwą historią dwójki biznesmenów.
Obraz ten można recenzować dwutorowo przedstawiając zapis podwójnej zbrodni lub jako obraz
ludzkiej rozpaczy i bezsilności.
Bohaterowie tej produkcji młodzi ludzie, którzy marzą o otwarciu
własnej firmy, zupełnie nie planując
trafiają w spiralę długów mafii, których tak naprawdę nie zaciągnęli.
Jak to się stało? Adam i Stefan potrzebują środków finansowych na
rozruch biznesu. W tym celu zwracają się do banków; kiedy te odmawiają, w życiu panów pojawia się Gerard
- proponując pomoc.
Gdy tylko przyjaciele dowiadują się,
jakie są warunki owej pomocy, nie przyjmują jej.
Właśnie wtedy Gerard zaczyna naliczać dług, którego nie ma. Tak oto marzenia młodych ludzi zamieniają się w strach i lęk o bezpieczeństwo bliskich.
Film Krzysztofa Krauzego jako jeden z niewielu
tak otwarcie i śmiało ukazuje morderstwo. Reżyser
postarał się, aby obraz pokazany na ekranie był
przejmujący, wciągający, a jednocześnie trzymał
odbiorcę w napięciu. Oglądając tą produkcję, warto
podkreślić to, iż naprawdę rozbudza ona wyobraźnię widza. Dzieję się tak, ponieważ twórca pokusił
się o połączenie wątków przyjaźni, walki o marzenia, czy pozycję społeczną, ze strachem o bezpieczeństwo rodziny i bezsilnością. Akcja tego filmu
dzieje się szybko, co nie powoduje znudzenia u
widza. Jego fabuła natomiast powoduje, że publiczność zmuszona jest do postawienia sobie następujących pytań: Czym jest zło? Czy zbrodnia
jest odpowiednim ,, lekiem" na zło? Widz zaczyna
się również zastanawiać nad sensem czynu bohaterów, co z kolei może wywołać współczucie.
Ponury nastrój zbrodni, czy nawet świadomość
pętli, jaka zaciska się na szyi bohaterów - w stu
procentach udziela się odbiorcy. Staje się tak za
sprawą nie tylko dobrego reżysera, który potrafił
przenieść na ekrany kin tragiczną historię tak, aby
każdy widz mógł czuć, że bierze w niej udział.
Produkcja ta doskonale ukazuje wyśmienity warsz-

tat reżysera, jaki niewątpliwie posiada Pan Krauze,
ale także znakomitą szkołę aktorską - w filmie występują w rolach głównych: Robert Gonera ,Jacek
Bocuch , Andrzej Chyra. Kreację drugoplanowe
zostały obsadzone nazwiskami takimi jak: Cezary
Kosiński, Agnieszka Warchulska.
Dzieło to oparte jest na faktach i właśnie z napisów
końcowych dowiadujemy się, że osoby, którym
życie napisało tak ponury scenariusz, zostały skazane na karę więzienia. Fakt ten niewątpliwie może
w widzu wzbudzić mieszane uczucia. Ja osobiście
zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy zostali oni
słusznie skazani? Czemu nie mogli liczyć na
pomoc ze strony ówczesnych organów ścigania?
Myślę, że warto wspomnieć, iż film ,, Dług"
został niejednokrotnie nagrodzony.
Najważniejsze nagrody dla tej produkcji to
bez wątpienia :
,, Złote Lwy 1999" za najlepszy film dla
Krzysztofa Krauze.
,, Złote Lwy 1999 "dla producenta najlepszego filmu Juliusza Machulskiego
Najlepsza główna rola męska dla Roberta Gonery.
Najlepsza reżyseria – Krzysztof Krauze
Najlepszy scenariusz – Krzysztof Krauze, Jerzy
Morawski
Podsumowując, zgadzam się z opinią wielu,
krytyków, mówiącą że film ,, Dług" to jeden z najlepszych filmów opartych na faktach, jaki kiedykolwiek można było zobaczyć na ekranach polskich kin.
Uważam, że dzieło to zasługuje na uwagę, ze
względu na historię, jaką opowiada. Jeżeli miałabym wybierać pomiędzy tym filmem, a kolejną
komedią romantyczną, bez wahania
wybrałabym ,,Dług" Dlaczego? - ponieważ film
pana Krauze wzbudził we mnie konkretne uczucia.
Jednym z przebijających emocji była złość. Złość
na ówczesny polski system, który poniekąd pchnął
głównych bohaterów do popełnienia morderstwa.
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,, Dzień pozytywnego myślenia- prywat- em tylko “człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest
mi obce." Kiedy czuje, że coś ze mną jest nie tak,
ny przepis na pozytywną energię"
Dziś w radio mówili że mamy
dzień pozytywnego myślenia.
Dlatego i ja postanowiłam
odpowiedzieć na pytanie stawiane mi nieraz przez moich
znajomych. Brzmi ono tak : ,,
Jola skąd w Tobie tyle optymizmu i pozytywnego myślenia?"
W sumie sama nie do
końca znam odpowiedź na to
pytanie. Jednak im dłużej o
tym myślę, dochodzę do wniosku, który zaskakuje i mnie.
Mojego optymizmu, radości
życia nauczyła mnie właśnie
moja choroba. To stan, w
jakim się znajduje, pozwala
mi cieszyć się w zgoła odmienny sposób niż radują się
zdrowi ludzie. Ja potrafię się
cieszyć z pozornie błahych
rzeczy -takich np. jak wypad
do kina ze znajomymi. Dla zdrowych ludzi są to
rzeczy do wykonania na co dzień. Ja, przez
chorobę i wózek, nie jestem w stanie robić tego
tak często, jak bym chciała. Jeśli natomiast zdarza
się ku temu sposobność, to właśnie takie rzeczy
ładują mnie pozytywną energią. Jest coś jeszcze,
co pozwala mi odbierać świat, patrząc na swoje
życie, jako na życie szczęśliwego człowieka. Co to
takiego? Manowicie to, że ja nigdy nie
zastanawiałam się nad tym, co by było, gdybym
urodziła się zdrowa. Postępuję tak dlatego, iż
wiem, że na to nie mam wpływu. Zdaję obie
sprawę, że gdybym zaczęła rozmyślać na tym, co
bym osiągnęła, będąc zdrową kobietą, żyłabym
złudzeniem, światem, którego nie ma, nie było i
nigdy nie będzie. Zamknęłabym się na świat, który
mam teraz, a wszystko to, co zbudowałam do tej
pory, zostałoby mi zagrabione przez ,, szpony"
okropnej choroby, jaką jest depresja. Jednak jest13

kiedy mam gorszy dzień., uciekam sobie w świat
cudownej muzyki musicalowej i
nie tylko, słuchanie tych pięknych
głębokich piosenek. Pozwala mi
wyciszyć wszelkie niepokoje, dopadające moją duszę. Zawsze też
mogę liczyć na wsparcie, dobre
słowo ze strony przyjaciół. Wtedy
przypominam sobie, że w moim
życiu przecież są ludzie, którzy w
jakiś sposób mnie potrzebują, co
również ładuje mnie optymizmem.
Bowiem pozytywna energia leży w
naturze każdego z nas i to, kiedy i
jak ją wykorzystamy, to tylko
nasza osobista inicjatywa. Nie
chcę się wymądrzać, bo to nie leży
w mojej naturze, jednak taka jest
prawda; jeśli już jesteśmy na tym
świecie, oznacza, to że nasze życie
jest piękne i warto z niego wziąć
tyle, ile się da. Nawet, jeśli teraz w
tym momencie wydaje się nam, że
to pusty banał i nie mamy na nic siły. Mnie moje
życie w pewnym momencie dało ,, pstryczka" w
nos i za pośrednictwem kilku osób pokazało, że
może być PIĘKNE. Na dzień dzisiejszy zupełnie
nieistotne jest to, że posiadam ,, swoją prywatną
szybę"w postaci mojego wózka, poprzez którą
niejednokrotnie postrzegało mnie otoczenie.
Obecnie nawet szarość życia codziennego wydaje
mi się czymś niezwykłym, bo przecież każdy
zwykły dzień można zmienić w niezwykły...
Jolanta Mazur
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By się o tym przekonać wystarczy spojrzeć na
zdjęcia z pokazu Aalto alboAnrealage. Jeśli tęskPrzezroczyste buty, torebka-nerka i sztruksy - to
niliście za frędzlami, możecie odetchnąć z ulgą.
tylko kilka rzeczy, które wiosną i latem 2018 będą Znów będą "in", tyle że w zupełnie nowej odsło(na pewno) hitem. Modne dziewczyny z instagra- nie. Z Dzikiego Zachodu przeniosły się do elema oczywiście wyprzedzają trendy i mają te must ganckiej kawiarni w Paryżu, zadowala je towarzyhave'y już od dawna w swoich garderobach.
stwo eleganckiego kamelowego trencza i najlepiej
W poszukiwaniu trendów na wiosnę 2018 najczują się zatopione w czerni. Co jeszcze? W 2018
pierw przejrzałyśmy zdjęcia z najważniejszych
roku za sprawą nowej dyrektor kreatywnej Chloé światowych pokazów, a później zajrzałyśmy na
Natachy Ramsay-Levi fortunę wydamy na wężoinstagram. Modelki, stylistki, redaktorki i bloger- we sznurowane botki, a Alessandro Michele może
ki już noszą (i fotografują) rzeczy, które będą
nas w końcu przekonać do noszenia torebkimust have'ami w nadchodzącym sezonie. Na ich nerki. Kiedyś kojarzyła się z bazarem, a już dziś
profilach bez problemu znajdziecie fotografie z
nadano jej miano nowej "it
przezroczystymi botkami,
bag" nadchodzącego sezotiulowymi sukienkami czy
nu.
jagodowymi swetrami. Czy
te ubrania znajdą miejsce
Mięta z jagodą, delikatna
Trendy na wiosnę i lato
malina i sorbet cytrynowy 2018? Kolory jak z lodziarto nie nazwy lodów, a najni, zmysłowe przezroczymodniejsze kolory w nadstości, efektowne frędzle i
chodzącym sezonie wiosna
torebki-nerki. W nowym
-lato 2018. A zatem modne
sezonie zapragniemy też
tej wiosny!
nosić granatowy dżins na
roboczych kombinezonach, a wieczorem denim
zamienimy na wytworny biały garnitur.
Wiosną i latem 2018 w modzie będzie bawić się
modą. Nowy sezon to brak sztywnych reguł. Wcale nie powrócimy do lat 90., ale nosić będziemy
oversize'owe dżinsowe kurtki z tamtych czasów.
Zainspirujemy się disco latami 80., ale wybierzemy z nich tylko poduszki na ramionach i połyskujące cekiny, a mini w zebrę zostawimy głęboko w
szafie. Przypomnimy sobie także trzecią dekadę
XX wieku - podkreślimy paskiem talię, założymy
spódnicę midi i marynarkę pod jej kolor. W temacie barw - polubimy się z bielą, cytrynowy żółty
,
nas nie odstraszy, a głowę stracimy dla chłodnych
pasteli. Mowa tu o takich odcieniach, jak: miętowy, truskawkowy, cytrynowy czy jagodowy.
Brzmi jak porządna porcja lodów? Mamy wrażenie, że projektanci połowę ubiegłych wakacji spędzili we włoskiej gelaterii. Na salony wkroczy też
Oprac. Redakcja
nowa gorąca (dla odmiany) para kolorów. Wiosną
i latem 2018 czerwień wpadnie w romans z różem
i nabierze przy tym niezłych rumieńców. Bardziej
niż konkretne printy liczyć się będzie faktura. Według znanych domów mody najlepiej gdy materiał
mieni się jak folia albo udaje plastik. Nie lubicie
prasować? Nie szkodzi. W trendach 2018 jest
nosić ubrania z zagnieceniami i marszczeniami.
14
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Książka bardzo mnie zaciekawiła ale przyznam że
kompletnie zdębiałam, czytając opis. Dosłownie
wbił mnie w fotel. Pierwszą myślą było: jak to w
ogóle możliwe, czy można odciąć głowę i przyszyć
do obcego ciała? Totalny kosmos. Choć tytuł
brzmiał absurdalnie postanowiłam przeczytać i
wcale nie żałuję, bo książka jest świetnie napisana
i ma ciekawą fabułę. U innych budzi lęk, strach,
czy zaskoczenie, ale u mnie wzbudziła pozytywne
emocje. Mimo to pokazuje, do jakiego poświęcenia
jest zdolny człowiek, by znów się spotkać z rodziną, przyjaciółmi. A więc, podsumowując, warto
walczyć do końca i nie tracić nadziei, bo sami nie
wiemy, jak potoczy się nasze życie. Trzeba żyć
każda chwilą.
Serdecznie polecam tę książkę - zachęca swoją
Tego jeszcze nie było w żadnej książce!
Jak odnaleźć się w świecie, do którego się należa- oryginalną, jedyną w swoim rodzaju fabułą, która
ło, a teraz on jest zupełnie inny, choć ty wciąż taki zostanie z Wami do końca, zapadnie na długo w
pamięć. To Wam gwarantuję w 100% :) Ja sama
sam?
Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w
na pewno kiedyś do
książce pt "Chłopak, który stracił głowę" Johna
niej wrócę i jeszcze
Corey'a Wharleya.
raz przeczytam...
Jest to opowieść o pogodzeniu się z nieuchronnością zmian w życiu, o śmierci, zaufaniu, kłamstwie, zdradzie oraz o walce z nieuleczalną chorobą.
Travis to przeciętny nastolatek, który ma wspaniałą dziewczynę i najlepszego przyjaciela. Lecz w
mgnieniu oka jego życie wywraca się do góry nogami i zmienia się bezpowrotnie-lekarze diagnozują u niego nieuleczalnego raka. Travis ma szansę
wyzdrowieć, ale, aby to się dokonało, musi wyrazić zgodę na eksperymentalną operację. Chłopak,
byle zyskać nowe życie, decyduje się, by lekarze
odcięli mu głowę i przyszyli do ciała innego człowieka. Pewnie każdy z was myśli sobie "że co? jak
to możliwe?" Wiem, wydaje się to absurdalne i
straszne. Nasz bohater budzi się po 5 latach i musi
Justyna Grońska
na nowo nauczyć się żyć, pomimo sporych zmian,
które zaszły w jego życiu.
Książka wydaje się dosyć dziwna i nietypowa, porusza wątek nieuleczalnej choroby bliskiej osoby,
traktuje o sile miłości i akceptacji samego siebie.
Travis dostał szansę wrócić i na nowo żyć w zupełnie odrębnym świecie. Jego przypadek ludzie
odbierają jak coś niezwykłego, niepowtarzalnego i
niemożliwego do zrealizowania, co daje naszemu
bohaterowi sławę na całym świcie, w którym on
czuje się, jak królik doświadczalny, nie akceptuje
tego, co się dzieje wokół, chce, aby wszystko było
jak dawniej i stara się to zrealizować, ale z marnym skutkiem, a następnie akceptuje zmiany, jakie zaszły w jego życiu.
15
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Faworki

Łakocie na Tłusty Czwartek

Tłusty Czwartek to ulubiony dzień w roku każdego łasucha. To dzień objadania się bez umiaru, bez względu na boczki, drugie podbródki,
diety i postanowienia noworoczne. Co wypada
zjeść w taki dzień? Oczywiście pączki i faworki.
A może by tak w tym roku zrobić łakocie samodzielnie? Dla tych, którzy lubią domowe smakołyki, prezentujemy sprawdzone przepisy na tę
okazję.

Tradycyjne pączki

Składniki:
50 dag mąki
szczypta soli
2 łyżki cukru
50 g świeżych drożdży
80 g roztopionej margaryny/masła
1 szklanka mleka
2 jajka
dodatkowo: 1,5 litra oleju lub smalec do smażenia i
cukier puder do posypania
Wykonanie:
Drożdże pokruszyć i dodać 1 łyżkę cukru, 1 łyżkę
mąki i pół szklanki ciepłego mleka. Dobrze rozetrzeć i odstawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce.
Jajka roztrzepać z 1 łyżką cukru i szczyptą soli.
Dodać przesianą mąkę, resztę mleka, rozpuszczoną
margarynę i wyrośnięte drożdże. Wyrabiać całość
około 20 minut! Wyrobione ciasto przykryć ściereczką i odstawić do wyrośnięcia na 15 minut.

Składniki:
50 dag mąki
5 dag mąki
6 żółtek
12 dag masła
sól
szklanka mleka
marmolada
olej do smażenia
cukier puder
Wykonanie:
Drożdże rozetrzeć z łyżką cukru i mąki oraz 1/2
szklanki letniego mleka. Odstawić na 10 minut.
Żółtka utrzeć z resztą cukru, połączyć z mąką, resztą mleka i szczyptą soli. Wlać stopione masło, wyrobić ciasto, odstawić do wyrośnięcia. Kiedy podwoi swoją objętość, rozwałkować, wyciąć krążki.
Na każdy nałożyć marmoladę, uformować pączki,
ponownie zostawić do wyrośnięcia. Pączki usmażyć na rumiano w głębokim tłuszczu.

Wyłożyć ciasto na lekko posypaną mąką powierzchnię, podzielić na kilka części i każdą po
kolei rozwałkowywać. Kroić na paski, a każdy pasek przekroić ukośnie na mniejsze kawałki. W każdym kawałku zrobić nacięcie i przełożyć przez nie
jeden koniec.
Smażyć w gorącym tłuszczu na złoty kolor.
Usmażone układać na papierowym ręczniku, żeby
odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Posypać cukrem pudrem. Smacznego!
Oprac. Sekcja kulinarna

16
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tor.
Baca odpowiada:
- Czołg w stodole!

Stoi sobie podpity Jasiek przy kasie biletowej PKP
i słyszy, jak student mówi do kasjerki:- Połówkę
do Radomia proszę. Jasiek dopowiada zza jego
pleców: -A jo ćwiartecke na miejscu.

Ksiądz zgubił się w górach, spotyka bacę:
- Baco, którędy do Zakopanego?
- A za ile?
- Jak to, baco, za ile?! Za Bóg zapłać!
- A, to niech was Bóg prowadzi…

- Czy to prawda baco, że tutejsi ludzie nie lubią
przybyszów z nizin? - pyta turysta górala.
- A bo ja to wim… Widzicie panocku ten cmyntorz?
- Widzę.
- Tu lezom ci, co przyśli na zabawe bez zaproszenia ….

Turysta w wakacje zachodzi w deszczu do bacówki, baca gościnnie częstuje go gorącą strawą, turysta zajadając spostrzega, że do talerza leci mu z
góry woda...
- Baco dach ci przecieka!
- Wim...
- To dlaczego nie naprawisz?!
- Ni mogę, przecież dysc pada.
- To dlaczego nie naprawisz, kiedy nie pada?!!
- A bo wtedy nie cieknie...

Góry. Malarz maluje pejzaż. Podchodzi baca, patrzy jak artysta wiernie kopiuje widok i mówi:
- Cholera, ile to się cłek musi namęcyć jak ni mo
aparatu!

Wchodzi baca do sklepu mięsnego i pyta:
- Cy jest kiełbasa?
- Jest. Beskidzka.
- Bez cego?

Przychodzi turysta do bacy na Polanie Chochołowskiej:
- Macieju, cy was koń kurzy fajke?
- Baco, macie tu wrzątek?
-E. niy!
- Jest, ino zimny.
- no to widzi mi się, ze się wasa stodoła pali…
Oprac. Justyna Grońska

Stanął baca przed sądem za nielegalne posiadanie
broni.
- Co macie na swoją obronę, baco? - pyta prokura17
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Rozwiąż jolkę o oświeceniu i odczytaj rozwiązanie. Hasła zaczynamy wpisywać od miejsc zaznaczonych cyframi. Rozwiązanie stanowią litery z zaznaczonych pól czytane rzędami. Rozwiązanie przetłumacz na język polski i
wpisz do kuponu.
2

1

3
4
5
6
7
8
9
10
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Rozwiązanie:
Pionowo: 1. Temat jednej z rozpraw Immanuela Kanta
Poziomo: 2. Pierwsza w Europie, uchwalona 3 maja
3. Bez niego nie byłoby empiryzmu
4. Gatunek literacki typowy dla oświecenia - opowiadanie, będące ilustracją tezy filozoficznej
5. Pierwszą publiczną w Polsce założyli bracia Załuscy
6. Jej przykładem jest „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” Wojciecha Bogusławskiego
7.Wśród jej francuskich autorów wymienia się: Woltera, Diderota i d’Alamberta.
8. „Monitor” albo „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”
9. Prąd filozoficzny, którego przedstawiciele sądzili że źródłem poznania rzeczywistości są zmysły.
10. Nurt literacki, któremu patronował Jean-Jacques Rousseau.

KUPON 34
Imię i nazwisko:

Wycięte kupony z hasłem prosimy zanosić do pokoju nr 3 do Jowity Szenejko (grupa I) !

HASŁO:
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