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Bogdan Olewicz – 

wybitny autor po-

nad 1000 piosenek 

wykonywanych od 

50 lat przez znane 

zespoły i gwiazdy 

polskiej muzyki był 

gościem honoro-

wym i przewodni-

czącym Jury XI 

Ogólnopolskiego 

Turnieju Piosenki 

Poetyckiej, organizowanego16 listo-

pada br. już jedenasty raz przez nasz 

Ośrodek w Buskim Samorządowym 

Centrum Kultury. Cd. Str. 3 

ROZMOWA PRZY KAWIE Z 

BOGDANEM OLEWICZEM  

Zapis wywiadu przeprowadzonego z 
Twórcą podczas festiwalu przez Ka-

rinę Bacherowicz i Patryka  Jarno  

Czytaj na str.6-8 

ROK GUSTAWA  
HERLINGA-

GRUDZIŃSKIEGO 
 

 

 

Jeden z najwybitniejszych 
pisarzy polskich XX wieku, 
Gustaw Herling-Grudziński, 
został uhonorowany przez 

Sejm RP. 20 maja 2019 roku minie 
sto lat od narodzin autora. Cd. Str.16 

Każdego roku Szkolne Koło Wolon-
tariatu zasilają kolejni uczniowie lu-

biący pomagać. O tegorocznych 
działaniach szkolnego wolontariatu 

czytaj na str.14 
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Jak szybko mija czas… Mogłam się o tym przekonać w tym roku - dla 
mnie ostatnim w redakcji kwartalnika „Z Górki”. Niestety kończę już 
Szkołę Policealną BHP w naszym Ośrodku, a zarazem z żalem opuszczam 
koło dziennikarskie, w którym pracowałam od trzech lat… Tym bardziej 
miło mi jest oddać do Waszych rąk zimowy numer naszej gazety, poświę-
cony w dużej mierze XI Ogólnopolskiemu Turniejowi Piosenki Poetyckiej 
Bogdana Olewicza, w który, jak zawsze, angażował się nasz redakcyjny 
zespół, przygotowując konferansjerkę, przeprowadzając wywiady z gośćmi
( polecam ciekawą rozmowę z Bogdanem Olewiczem oraz podsumowanie 
10 turniejowych lat), czy dyżurując w Biurze Organizacyjnym Turnieju.  
Życzę Wam kochani, miłej lektury! 
         Marta Pawłowska 
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Bogdan Olewicz – wybitny autor ponad 
1000 piosenek wykonywanych od 50 
lat przez znane zespoły i gwiazdy pol-
skiej muzyki, takie jak: Perfekt, Lady 
Pank, Budkę Suflera, Annę Jantar, Ur-
szulę, był gościem honorowym i prze-

wodniczącym Jury XI Ogólnopolskiego 
Turnieju Piosenki Poetyckiej, organizo-
wanego16 listopada br. przez Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy dla Niepełno-
sprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju 
w Buskim Samorządowym Centrum 

Kultury. Już jedenasty rok jesteśmy or-
ganizatorem tego wydarzenia kultural-

nego, którą obejmuje patronatem: Marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Święto-
krzyski, Kurator Oświaty w Kielcach, Stowarzy-

szenie Autorów ZAIKS, Starosta Buski, Burmistrz 
MiG Busko-Zdrój oraz Uzdrowisko 

Busko-Zdrój S.A. Nie wszystkim wia-
domo, że Bogdan Olewicz to także 

dziennikarz radiowy, juror znaczących 
festiwali, członek i sekretarz Zarządu 
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS od-
znaczony Złotym Krzyżem Zasługi i 

Brązowym Medalem „Zasłużony Kul-
turze Gloria Artis”. W związku z przy-
padającym w tym roku 50-leciem swo-

jej pracy twórczej otrzymał on z rąk 
dyrektora naszej placówki Waldemara 
Wójcika pamiątkowy grawerton, a od 

naszych konferansjerów ( zdjęcie obok) piękny bu-
kiet herbacianych róż. W Buskim Samorządowym 
Centrum Kultury rywalizowało tego dnia 18 pod-
miotów wykonawczych z czterech województw, 

które zakwalifikowały się  do ścisłego finału. Byli 
to soliści, duety i jeden zespół wokalny.  Turniejo-
wi przyświecało motto z piosenki Bogdana Olewi-
cza „Niepokonani” śpiewanej niegdyś przez zespół 

Perfekt: „Płyniemy przez wielki 
Babilon, dopóki miłość nie złowi 

nas”, bo, jak stwierdzili prowadzący 
cały Turniej konferansjerzy, to wła-

śnie miłość ocala od samotności. 
Przesłuchania rozpoczęły się od ka-
tegorii wiekowej 12-15 lat, a w Jury 

zasiedli: Bogdan Olewicz, Anna 
Karwat, prezes Zarządu Banku Spół-
dzielczego, Mieczysław Sas, radny 

Sejmiku Wojewódzkiego, właściciel 
Zakładu Metalowo-Kotlarskiego 

SAS, Tomasz Banach dyrektor Nad-
wiślańskiego Banku Spółdzielczego 

o. w Busku-Zdroju, Robert Dąbal, dyrektor Buskie-
go Samorządowego Domu Kultury. 

 
Balet i magia w jesiennym parku 

 
Jako pierwsza wystąpiła uczennica Samorządowe-
go Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju Agata Wojtyś 

z piosenką „Moje jedyne marzenie”- czyli 
„Przetańczyć z tobą chcę całą noc…”. Towarzyszy-

ła jej młodziutka tancerka klasyczna – Wiktoria 
Laprus, wykonująca na scenie, w zwiewnej, białej 

sukience, pośród zielonych cyprysów i 
tuj,skomplikowane układy baletowe.Następnie, zza 
pachnących lasem drzewek w głębi sceny, wyłonił 
się duet: Agnieszka Czerw i Dominika Durnaś, któ-
ry, jak się później okazało, wyśpiewał sobie tą ma-
giczną piosenką, wyróżnienie i jednocześnie Na-

grodę Publiczno-
ści. Jako trzecia 
wystąpiła Laura 
Olchawa z Mło-

dzieżowego Domu 
Kultury w Kiel-

cach. Ta skromna, 
drobna dziew-

czynka wydoby-
wała z siebie doj-
rzały głos o ni-

skim brzmieniu i 
niezwykłej bar-

wie. Dysproporcja między dziecięcym wyglądem, a 
i profesjonalnym  wykonaniem była tak uderzająca, 
że nikt nie był zaskoczony, że to właśnie ona zosta-
ła laureatką Grand Prix. Kolejne wykonania to: me-

lodyjne i wpadające w ucho „Spocząć” Natalii 
Wróbel ze Szkoły Podstawowej w Opatowcu; ta-

neczne i rytmiczne „Gdzie są dzisiaj tamci ludzie” 
Zuzanny Bery z Zespołu Szkół w Łagowie –         
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 wyróżnionej przez Jury oraz „Deszcz w Cisnej”, 
którym Kludia Łacka wyśpiewała pierwsze miejsce 

w tej kategorii. 
  

Na scenie Rycerz i słodki Charlie 
 

Drugie miejsce zajęła Emilia Rycerz ze Szkoły 
Podstawowej w Stróży (województwo lubelskie), 
na którą publiczność musiała parę minut zaczekać, 
bo tego dnia dziewczynka brała udział w olimpia-
dzie języka angielskiego. Jak się później dowie-

dzieliśmy, napisała ją w pół godziny i zaraz wyru-
szyła z mamą w podróż do Buska. Wpadła na scenę 

roztrzęsiona, ale opanowała się w sekundzie 
(prawdziwy Rycerz!) i zupełnie spokojnie zaśpie-
wała refleksyjną piosen-
kę – wspomnienie Bog-
dana Olewicza „Czy pa-

miętasz jak to było”. 
Trzecie miejsce dostało 
się Kindze Gurgul z Ze-

społu Szkolno-
Przedszkolnego w Dęb-
nie ( województwo ma-
łopolskie), za piosenkę 
„Każdy swoje 10 minut 

ma”. Niestety, nie 
wszystkim dane było 

zbierać laury, choć po-
ziom wokalny solistek z 
tej grupy wiekowej był 
bardzo wysoki. Piękna, melodyjna piosenka „Raz 
na jakiś czas” w wykonaniu Martyny Pietrzyk  z 

Publicznego Gimnazjum w Kraśniku, nie doczekała 
się niestety nagrody, podobnie jak „Nie płacz Ew-
ka” zaśpiewana przez Julię Magdziak z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Stanach (woj. podkarpac-

kie), z własnym gitarowym akompaniamentem. Za 
to, występująca jako ostatnia, Julia Chmielarska ze 

Społecznej Szkoły Podstawowej w Kraśniku, zrobi-
ła prawdziwy show swoją swobodną, niemal aktor-
ską interpretacją piosenki „Mój słodki Charlie”, za 

którą otrzymała wyróżnienie.  
 

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podium dla Kazimierzy 
 

Po przerwie nastąpiły przesłuchania starszej grupy 
wiekowej: 16-20 lat. W tej kategorii całe podium 
zajęły solistki z tej samej miejscowości: I miejsce 
Jury przyznało Nikoli Wróbel z Liceum Ogólno-
kształcącego w Kazimierzy Wielkiej za budzące 

dreszcz wykonanie „Tylko mnie poproś do tańca”; 
II miejsce należało bezsprzecznie do duetu 

„Siostry”( foto powyżej) - Emilii i Nikoli Kozioł z 
Domu Kultury w Kazimierzy; III zaś przypadło 

Aleksandrze Radosz reprezentującej tamtejszą Bi-
bliotekę Publiczną, za tajemniczą piosenkę „Kiedy 

przyjdziesz do mnie biała”. Pięknie za 
 

 
Wyróżnienie zdobyła Julia Chmielarska (pierwsza z le-
wej), która zakwalifikowała się niedawno do programu 

The Voice Kids 
 

prezentowała się Natalia Deszcz ( foto z lewej) – 
uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. 
T. Kościuszki w Busku-Zdroju, z profesjonalnym, 
jazzowo brzmiącym akompaniamentem gitary Pa-
tryka Satory. Wyróżnienia w tej kategorii otrzyma-
ły: Wiktoria Prasałek z Zespołu Szkół Ponadgimna-

zjalnych nr 1 w Busku-Zdroju, Kinga Bernatek z 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełno-
sprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju oraz zespół 
wokalny z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Broninie, który zebrał duży aplauz widowni. 
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Laura Olchawa z Kielc - laureatka Grand 

Prix                                                       
 

Moje jedyne marzenie 
 

Pan Bogdan Olewicz był zaskoczony tak wysokim 
poziomem wszystkich rywalizujących solistów i 
zespołów. Miał, jak powiedział, wątpliwości, czy 
tak młodzi ludzie poradzą sobie z dość poważnym 
repertuarem.  Stwierdził, że najcenniejsze były dla 
niego oryginalność wykonania i indywidualny rys 

nadany piosence przez wykonawcę. Był bardzo 
wzruszony tym, jak się wyraził: „benefisem” swo-
jej twórczości, który został zorganizowany przez 

niepełnosprawną młodzież z udziałem ich rówieśni-
ków ze szkół publicznych z południowo-

wschodniej  Polski. Na swoim plakacie scenicznym 
zawarł  dedykację dla Organizatorów z „samego 

serca płynącym podziękowaniem za cudowne świę-
to moich piosenek”. Sam przyjechał z pięk-

nym  prezentem dla naszych uczniów – były to słu-
chawki bezprzewodowe Sennheiser i MP4.  

  
  Małgorzata Bębenek - koordynator Turnieju 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasze Biuro Turnieju 
 

Zdjęcia: Tomasz Lalewicz, Agnieszka Boduszek 
 
 

 

 

Reminiscencje pofestiwalowe, czyli list Bogdana 
Olewicza do uczestników i gości Ogólnopolskie-
go Turnieju Piosenki „Bogdan Olewicz 2018”  

Bogdan Olewicz dał się poznać organizatorom jako 
wrażliwy, dobry, ciepły i otwarty na ludzi czło-
wiek. Po kilku dniach od wyjazdu z Buska-Zdroju 
otrzymaliśmy od niego ciepły i wzruszający list, 
który, za Jego zgodą, prezentujemy wszystkim czy-
telnikom naszego kwartalnika „Z Górki”: 

„Zaszczytem i prawdziwym przywilejem był fakt, że 
zdecydowaliście się Państwo na wybór mnie jako 
honorowego gościa festiwalu. Jeszcze raz chciał-
bym serdecznie podziękować za opiekę i wspaniałe 
przyjęcie mojej skromnej osoby przez Panią Małgo-
rzatę Bębenek –koordynatorkę festiwalu, Pana 
Waldemara Wójcika – Dyrektora Buskiego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego, głównego organizato-
ra turnieju, Pana Roberta Dąbala – Dyrektora Bu-
skiego Samorządowego Domu Kultury i przede 
wszystkim wspaniałej młodzieży z Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo 
w Busku-Zdroju. Czyli wielu osobom bezpośrednio 
związanym z organizacją i przebiegiem turnieju. 
Wyrazy wdzięczności za objęcie opieką i patrona-
tem honorowym turnieju kieruję także do władz sa-
morządowych oraz Pana Kuratora Oświaty w Kiel-
cach i Dyrekcji Okręgowej Stowarzyszenia Auto-
rów ZAIKS. Dziękuję licznym sponsorom i wszyst-
kim osobom, których nie wymieniłem, zaangażowa-
nym w przygotowanie i organizację tej fantastycz-
nej imprezy promującej i popularyzującej twór-
czość moich koleżanek i kolegów po piórze i kla-
wiaturze. 
Moje gorące podziękowania i wyrazy podziwu kie-
ruję oczywiście do tych znakomitych młodych arty-
stów, którzy opanowali utwory mego autorstwa i 
wykonali je przed zgromadzoną publicznością. Są 
wśród nich diamenty, które mam nadzieję że czas 
oraz praca nad sobą oszlifują tak, iż za kilka lat 
zobaczymy je i usłyszymy na profesjonalnych estra-
dach. To oni oraz ich wspaniali niepełnosprawni 
koledzy i koleżanki są prawdziwymi bohaterami i 
gwiazdami tej cyklicznej już imprezy. 
My także ciepło i serdecznie Państwa wspominamy. 
I tak słoneczne będą nasze wspomnienia z listopa-
dowego Buska. Śniegu jeszcze u nas nie ma, ale 
ziąb i szarość za oknem. Byle do wiosny! 
Serdeczności liczne z Mazowsza ślemy” 
 
    Hanna i Bogdan Olewicz 
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Witamy serdecznie. Dziękujemy ze zgodził się 
Pan z nami spotkać. Jesteśmy uczniami Szkoły 
Policealnej w Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym dla  Niepełnosprawnych Ru-
chowo w Busku Zdroju. Właśnie zakończyła się 
pierwsza część turnieju – przesłuchania młod-
szej grupy młodzieży (12-15 lat) – Proszę powie-
dzieć, tak na gorąco, przy kawie, jakie ma Pan 
wrażenia? Czy któreś wykonanie szczególnie 
pana ujęło? 
 

Powiem tak - dopóki Jury nie zakończy swoich ob-
rad - niestety nie mogę „puścić farby”. Zanim przy-
jechałem do Buska na Wasz coroczny turniej, naj-
większe moje obawy dotyczyły tego, że większość 
moich piosenek była pisana i adresowana do doro-
słych, a tu mają je śpiewać w zasadzie dzieci. Cza-
sami wybór takiego materiału przez osobę bardzo 
młodą, jest efektem trochę komicznym samym w 
sobie, którego na pewno chcieliby uniknąć i wyko-
nawcy i organizatorzy. Zgłaszałem te obawy pani 
Małgosi Bębenek, ale mnie skutecznie przekonała, 
że wszystko będzie dobrze.  Więc powiem tak: na 
pewno w tej grupie są  przynajmniej dwie osoby, a 
nawet  trzy, które, jeśli będą nadal pracowały  i 
rozwijały swój potencjał, talent, to być może że za 
kilka lat usłyszymy  je w zupełnie innym wymia-
rze, bo… słychać, że coś Bozia dała! 
 

Chcielibyśmy  zapytać o początki pana kariery. 
Wiemy, że był pan w Wielkiej Brytanii. To spo-
wodowało, że zaczął Pan pisać teksty? 
Tak, to było wielkie przeżycie, sam pobyt na Wy-
spach Brytyjskich w latach 60., kiedy ta nowa pop-
kultura młodych się tam rodziła i tak bardzo dyna-
micznie rozwijała:  Beatles,  Rolling Stones , Ani-
mals i wszystkie te kapele, które potem stały się 
sławne na cały świat; ta społeczna i ideologiczna  
rewolta młodzieży – rok 1967 i burzliwy 1968. A z 
drugiej strony „Summer of Love”, a więc hipisow-
skie i muzyczne lato miłości. To wszystko powo-
dowało, że w zapachach, kolorach, rytmach… to 
był tak odmienny świat od tego, z którego wyjecha-
łem na moment, że nie wiem, czy ktokolwiek 
oparłby się, żeby nie być częścią tej rewolucji. 
Pewnie marząc, że prędzej, czy później trafi ona w 
jakiejś formie do PRL-u, czyli do naszego kraju. Ja 
w tym momencie miałem lat 18, a to moment, w 
którym młody człowiek decyduje, co ma ze sobą 
dalej zrobić. Jeżeli kimś tak mocno zakręci, jak 
mną zakręciło w tamtym świecie muzyki, gwiazd 
popu, tamtej młodzieży, którą otaczała zupełnie 
inna rzeczywistość, dla  mnie bajkowa niemalże, to 

powodowało, że bardzo chciałem być częścią takie-
go świata. Ale kariera muzyka mi nie wyszła…  
Studiowałem  na warszawskiej anglistyce i bardzo 
chciałem dotrzeć do tego, o czym oni tam na tych 
płytach śpiewają, porównując z tym, o czym śpie-
wano u nas. A było różnie. Bo oczywiście  były 
piosenki fenomenalne, jak u Marka Grechuty, ale 
były i „Biedroneczki w kropeczki”, „Wala twist” i 
inne hity lansowane na festiwalach opolskich. Nie 
zawsze było to, to o czym myśmy myśleli i co 
chcieliśmy wykrzyczeć, kiedy niemalże cały świat 
młodych ludzi się buntował. Tam byli ideologiczni 
przywódcy, jak np. Bob Dylan. Więc najpierw uda-
wało mi się spisywać dla ludzi angielskie teksty 
piosenek i częściowo przyswajać je w rodzimym 
języku. Tą drogą praktycznie uczyłem się warsztatu 
tekściarza. Analizowałem i pojmowałem jak myśli 
oblekane w słowa łączą się z melodią i muzyką w 
całość. Następnym krokiem było to, że starałem się 
„spolszczać” popularne hity światowe  dla potrzeb 
moich znajomych, wykonawców amatorskich, póź-
niej studenckich. Stąd był już tylko krok do orygi-
nalnej twórczości. I to lata spędzone w „kuźniach 
twórczych”, jakimi były eksplodujące żywiołowy-
mi pomysłami kluby studenckie, studia piosenki, 
festiwale kultury studenckiej, a przede wszystkim 
niezwykli ludzie jakich spotykałem i z jakimi 
współpracowałem – to wszystko zaowocowało 
ideą, że mógłbym w życiu robić coś innego niż 
uczyć języka Johna Lennona. 
Pisał Pan teksty dla Zdzisławy Sośnickiej, Anny 
Jantar, Krystyny Prońko. Czy lubi Pan tworzyć 
teksty dla śpiewających kobiet? 
Tak, bardzo lubię. A jak spojrzymy choćby na dzi-

siejszy konkurs, już po przesłuchaniach pierwszej 

grupy wiekowej, przewaga śpiewających to kobie-

ty. I tak jest u nas. Patrząc z perspektywy dzisiej-

szego rozwiniętego rynku muzycznego, pomimo 

tych wszystkich laureatów konkursów, eliminacji, 

rywalizacji, które telewizje  kopiują, gdy chcemy 

nagrać jakieś utwory z nową rockową formacją to  
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okazuje się, że znalezienie odpowiedniego męskie-
go wokalisty jest bardzo trudne. Niektórzy panowie 
bardzo pragną śpiewać, ale choć pragną, to okazuje 
się że nie mają wokalnych warunków. Często brak 
im determinacji, aby się rozwijać i cierpliwości, 
kiedy nie mogą osiągnąć sukcesu na rynku. W 
związku z tym, bardzo niewielu mężczyzn czy 
chłopaków się tym na serio zajmuje. Dziewczęta 
tutaj zdecydowanie górują. A poza tym wbrew po-
zorom mam i hołubię w sobie romantyczną duszę. 
Kobiety w większości są także romantyczkami i 
lepiej się nawzajem rozumiemy. A to już  połowa 
sukcesu w budowaniu słowno-muzycznego przeka-
zu. 
Odkąd Pan poszedł na  anglistykę, nie myślał 
Pan o tym, żeby zawodowo tłumaczyć teksty z 
języka angielskiego na polski ? 
 
Próbowałem, ale prędzej czy później dochodzi się 
do przekonania, że najbardziej fascynujące i satys-
fakcjonujące jest, kiedy człowiek próbuje tworzyć  
coś własnego. A poza tym, przekładanie tekstów 
angielskich na język polski jest bardzo trudne.  
Tamten język jest bardzo ścisły i wiele dodatko-
wych informacji przenosi zmieniając tylko szyk 
wyrazów w zdaniu. My mówimy językiem, w któ-
rym końcówka decyduje o tym, co chcemy powie-
dzieć - to język fleksyjny. Angielski jest natomiast 
językiem pozycyjnym. Wystarczy, że przestawimy 
wyrazy  w zdaniu a to zmienia znaczenie i sens wy-
powiedzi. Oddanie tego w polskim jest bardzo 
trudne. Polski jest rozwlekły. Żeby napisać cieka-
wą, oryginalną polską piosenkę, lepiej się trzymać 
frazy balladowej, a więc takiej, która ma powiedz-
my 10 czy 12 taktów -  wtedy jest szansa. Przeboje 
Maryli Rodowicz są bardzo dobrym przykładem - 
gdy Agnieszka Osiecka pisała dla niej pisała długie 
wersy: „Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad 
bale” - wtedy była opowieść, poezja i długie życie 
utworu… Angielski jest zwarty, krótki, dominują w 
nim krótkie frazy i męskie rymy. Oczywiście, taki 
jest też charakter muzyczny większości anglosa-
skich dynamicznych, tanecznych kompozycji. Oni 
mają w języku kilka tysięcy wyrazów jednosylabo-
wych, a my użytecznych około 130, jak kiedyś po-
liczyliśmy. My kochamy te romantyczne, poetyckie 
ballady i one mają trwalsze miejsce w naszej pa-
mięci. 
Wiemy że od 1972 pracuje pan w ZAiKS-ie. Jak 
wyglądała Pana praca w tej instytucji? 
 
Nie jestem pracownikiem tej instytucji. Od 1971 
roku jestem członkiem ZAiKS-u i ZAiKS chroni 
moją twórczość. Zresztą, trudno mi nazywać ZA-
iKS „instytucją” w popularnym znaczeniu tego 
określenia. W tym roku ZAiKS obchodzi 100 lat 
swojej działalności. W skrócie mówiąc jest to do-
browolne licencjonowane stowarzyszenie ludzi, 
twórców, które zajmuje się ochroną ich praw. Na 

przykład po to, aby  można było wystąpić np. w 
wypadku plagiatu, w obronie poszkodowanego 
twórcy. Jednym słowem, od momentu zarejestro-
wania utwór jest chroniony, aczkolwiek według 
ustawy, nawet od momentu poczęcia. To jedno, a 
drugie, to przede wszystkim dla nas zbawienie, że 
ZAiKS, jako Stowarzyszenie Autorów, jest organi-
zacją zbiorowego zarządzania i umożliwia nam 
wszystkim, twórcom, odbiór należnych nam tan-
tiem czyli honorariów. To są nasze pensje, wyna-
grodzenia za pracę. Dzisiaj, na samym Mazowszu - 
jest około 30 stacji radiowych na FM UKF-ie, a 
jeśli policzymy to je w skali kraju, tych stacji jest 
około 220. Gdy zagrają jakąś moją piosenkę, i  
gdyby nie ZAiKS, to ja bym musiałbym jeździć po 
należne mi wynagrodzenia do każdego osobno. I 
wtedy nigdy bym niczego nie napisał. Więc ZAiKS 
jest po trosze quasi bankiem a po trosze taką insty-
tucją opiekuńczą. Nie wszyscy twórcy pojmują ja-
kie to skomplikowane działania, procedury, te za-
wiłe interpretacje, kruczki prawne. Twórcy poma-
gają określić taktykę postępowania, regulaminy, 
podejmować decyzje w ich interesie. Są wśród nich 
ludzie, którzy mają ochotę, poświęcić nieco czasu 
dla pracy społecznej. Tak naprawdę dla dobra swo-
ich kolegów i koleżanek. I ja trochę mojego czasu 
właśnie na to poświęciłem i nadal poświęcam. 
 
Wiemy że swoją pierwszą audycję radiową pro-
wadził Pan ze znanym nam z jednego z poprzed-
nich Turniejów Piosenki, Markiem Dutkiewi-
czem. Jak wyglądała ta współpraca i skąd wzięła 
się ta znajomość? 
 
My się znaliśmy wcześniej, ale w pewnym momen-
cie w PRL-u otworzyła się szansa w radio dla mło-
dych ludzi, którzy chcą się zająć dziennikarstwem 
muzycznym.  Tak naprawdę przedtem istniała tylko 
jedna taka rozgłośnia w Polsce. To była rozgłośnia 
harcerska w Warszawie, ale ona nadawała na fa-
lach krótkich i nie wszyscy ją odbierali. Wtedy ko-
muś w centralnym komitecie partyjnym przyszło 
do głowy, by trochę poluzować kontrolę i zaspoko-
ić aspiracje młodych ludzi, ich gusta muzyczne i 
zainteresowania. To była oczywiście wyrachowana 
polityka, aby stworzyć pozory wolności i zamie-
szać w głowach młodych „buntowników”. Andrzej 
Korzyński, kompozytor wielu przebojów, został 
szefem radiowego Studia Rytm. Tam  szczęśliwym 
zbiegiem okoliczności trafiłem ja i Marek. Ponie-
waż znaliśmy się wcześniej to, zaproponowano 
nam prowadzenie magazynu muzycznego.  A po-
nieważ ani ja, ani on nie wiedzieliśmy, jak to się 
profesjonalnie robi - więc we dwójkę, w biegu się 
tego uczyliśmy. I nawet, do pewnego momentu, 
dobrze nam szło. 
   Tradycją naszego Turnieju jest, że Gość Honoro-
wy przedstawia nam autora tekstów piosenek, któ-
rego najbardziej ceni. Kogo by pan wymienił ? 
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Ooo jest ich mnóstwo. Pominę cały mistrzowski 
legion autorów zagranicznych, bo jesteśmy na tur-
nieju polskich piosenek. Szkoda że tych wielkich 
luminarzy nowocześniejszej polskiej piosenki nie-
stety wśród nas już nie ma. Myślę tu o Agnieszce 
Osieckiej, o Wojtku Młynarskim, Jonaszu Kofcie, 
ale także i Marku Grechucie, którego znałem towa-
rzysko. Marek był nie tylko kompozytorem i wyko-
nawcą sięgającym po utwory polskich poetów, ale 
on sam pisał świetne teksty. Ze współczesnych, bez 
wątpienia Katarzyna Nosowska i Kazik są moimi 
faworytami. Ale trudno pominąć moich utalento-
wanych kolegów po piórze, jak choćby Jacek Cy-
gan czy Andrzej Mogielnicki. Trudno także nie po-
dziwiać talentu i oryginalnej twórczości Muńka 
Staszczyka czy Macieja Maleńczuka. Jeśli chodzi o 
poezję kobiecą - to Olga Jackowska, która niedaw-
no opuściła nas, na pewno jest osobą, wokół twór-
czości której nie można przejść obojętnie. Jest wie-
lu, których podziwiam… 
 
Czy Pan współpracował z nią kiedykolwiek?  
 
Nie. Taka współpraca autorów jest w Polsce rzad-
kością.  Katarzyna Nosowska po pierwsze pisała i 
pisze głównie dla siebie samej, szczególnie od mo-
mentu, kiedy dokonała odkrycia, że piosenka nie-
stety musi posiadać tekst.  
 
Każdy z nas ma jakieś niespełnione  marzenia. 
Czy ma  Pan jakieś ? 
 
Ooo! mam ich wiele. Myślę jednak, że bardzo chęt-
nie usiadłbym przy takim stole i kawie i porozma-
wiał przez chwilę z moim idolem – Robertem Zim-
mermanem, czyli Bobem Dylanem. To moje nie-
spełnione marzenie… 
 
Dziękujemy serdecznie  za rozmowę!  
 
 
   Wywiad autoryzowany 
Rozmawiali: Karina Bacherowicz i Patryk Jarno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od pierwszego organizowanego przez nas Turnieju 
Piosenki Poetyckiej minęło już 10 lat. Pierwsza 
edycja w 2008 roku poświęcona była twórczości 
Zbigniewa Herberta w 10 rocznicę Jego śmierci. 
Patronat honorowy Pani Katarzyny Herbertowej-
wdowy po Księciu Poetów, podniósł zapewne ran-
gę raczkującego dopiero festiwalu. Kolejne jego 
odsłony to: piosenki Edwarda Stachury, Marka 
Grechuty ( patronat Danuty Grechuty), Jonasza Ko-
fty (gość honorowy - Jaga Kofta), Agnieszki Osiec-
kiej ( wizyta Agaty Passent z mężem Wojciechem 
Kuczokiem), Mirka Breguły (Tomasz Breguła, 
Henryk Czich). Jednak najbardziej widowiskowe 
były edycje z udziałem: Wojciecha Młynarskiego, 
Jacka Cygana, Andrzeja Poniedzielskiego, Marka 
Dutkiewicza, no i oczywiście Bogdana Olewicza. 
Każdy Turniej miał swoje motto zaczerpnięte z 
piosenki goszczonego przez nas Autora. Członko-
wie redakcji naszego koła dziennikarskiego w cią-
gu tych 10 lat mieli szczęście przeprowadzić kilka-
naście wywiadów ze znamienitymi Gośćmi, co by-
ło dla nich wielkim przeżyciem. Do dziś słuchamy 
nagrania rozmowy z Wojciechem Młynarskim, któ-
ry obiecywał, że do nas wróci, ale już nie zdążył. 
Naszym młodszym kolegom i koleżankom pokazu-
jemy książkę Jacka Cygana „Życie jest piosenką”, 
w której wzruszająco opisał nasz festiwal. Już teraz 
planujemy kolejną edycję - kto będzie gościem ho-
norowym w 2019r ? Już po feriach możecie zgła-
szać swoje propozycje w Redakcji „Z Górki”! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Marta Pawłowska gr. III 
 
Zdjęcia: A. Kaleta 
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Pewnego dnia,  jako 
15 letnia dorastająca 
dziewczyna, siedząc w 
swoim pokoju, zaczę-
łam wyszukiwać w 
Internecie angielskie 
piosenki z lat 80.  i 90. 
Po godzinie pasjonują-
cych wyszukiwań, tra-
fiłam na: „I want to 
break free”.  Piosenka 

bardzo mi się spodobała. Dzięki swojej dociekliwej 
naturze, zaczęłam tłumaczyć jej tekst na język pol-
ski. Głos wykonawcy zrobił na mnie niesamowite i 
nieodparte wrażenie. Z każdym kolejnym dniem 
zbierałam nowe informacje dotyczących wokalisty 
- był to początek wielkiej muzycznej miłości do 
Freddiego Mercury’ego. Jego wokal zachwycił 
mnie niesamowitym brzmieniem i ekspresją. Oso-
bowość piosenkarza również skradła moje serce. 
Sposób bycia, styl, witalność, wola walki,  a przede 
wszystkim wszechstronność i niezwykłe możliwo-
ści wokalne.  To tylko nie-
liczne z wielu cech, które 
w nim podziwiam. 
Kim był? Ten legendarny 
brytyjski muzyk, frontmen 
zespołu „Queen” i wy-
znawca religii antycznej 
Persji -  zaratusztranizmu, 
urodził się 5 września 1946 
roku w Zanzibarze (dzisiejsza wyspa w Tanzanii) 
jako Fanrrokh Bulsara. Jego rodzice to Jer Bulsara i 
księgowy Bomi Bulsara, miał także siostrę 
Kashmirę Cooke.  Wychowywany 
był w surowej kulturze i tradycji 
swojej antycznej religii. Od piątego 
roku życia uczęszczał do szkoły mi-
syjnej, następnie został wysłany do 
szkoły z internatem. Czuł się bardzo 
samotny i porzucony korespondował 
z rodzicami jedynie listownie, co 
mogło mieć wpływ na jego postępo-
wanie w dorosłym życiu. Wbrew powszechnemu 
przekonaniu, w dziesiątej klasie nie zdał egzami-
nów semestralnych, a także nie przystąpił do koń-
cowych, w efekcie czego porzucił edukację. Mimo 
wszystko postanowił rozwijać swoje zdolności pla-
styczne. W wieku 18 lat, w wyniku rewolucji w 
swoim kraju, wyjechał do Anglii i tam, poznając 
członków zespołu „Smile”  ((późniejszego 
„Queen”)    Rogera Taylora, Briana Meya  i Tima 
Staffela, postanowił do nich dołączyć. Jego głos 

zachwycił pozostałych członków i tak Bulsara na 
stałe został ich wokalistą. Był pierwszym człon-
kiem w swojej rodzinie, który przełamywał wszel-
kie obowiązujące konwenanse. Z biegiem lat posta-
nowił nie praktykować swojej religii, zmienił także 
imię i nazwisko na Freedie Mercury (jako posła-
niec bogów). Miłością jego życia była Mary Austin
- przez 6 lat partnerka piosenkarza, w późniejszym 
czasie oddana przyjaciółka i nieoceniona towa-
rzyszka do końca jego życia. To właśnie dzięki niej 
poznał samego siebie i odkrył swoją biseksualność. 
Jego utwór „Love of my life” został napisany spe-
cjalnie dla niej. „Queen” zdobywał rzeszę fanów. 
Do największych  osiągnięć zespołu należą; 

 Live Aid -   charytatywny koncert dla głodują-
cych w Etiopii 

 Najbardziej znane przeboje : „Bohemian 
Rhapsody”, „We will rock you”, “I want to 
break free” , “The show must go on”,  

“These are the days of our lives”, “I’m going 
slightly mad” 

W 1987 roku zdiagnozowano u niego AIDS-  cho-
robę obniżenia odporności. Można przypusz-
czać iż wystąpiła ona w wyniku trybu życia, 
jaki prowadził Freddie. Samotność i adrenalina 
doprowadziły go do zażywania narkotyków, 
alkoholu, a także do przygodnych związków i 
kontaktów seksualnych zarówno z kobietami, 
jak i mężczyznami. W ostatnim etapie jego 
życia towarzyszyli mu m.in. jego fryzjer, a za-
razem partner życiowy- Jim Hutton oraz 
„wierna” Mary Austin. 

Zmarł 24 listopada 1991 roku  w swoim domu w 
Garden Lodge w Londynie, w wyniku grzybi-

czego zapalenia płuc spowodowa-
nym AIDS. W 2018 roku miała 
miejsce premiera filmu  
„Bohemian Rhapsody”( reż. Bryan 
Singer), który przedstawia kolejne 
odsłony życia Freddiego i jego ka-
riery. Osobiście uważam, że film 
wiernie oddaje wszystkie najważ-
niejsze wątki, nie pomijając naj-

ważniejszych szczegółów. Odtwórcą głównej 
roli jest aktor – Rami Malek. W mojej opinii 
doskonale podołał temu zadaniu,  przedstawia-
jąc Freddiego w jak najlepszym świetle. W 
2019 roku  przypadnie  28 rocznica śmierci 
wokalisty. 

„I still love 
you Freddie” 
Adrianna Ka-
cińska, gr. I 
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Podczas XI Ogólnopolskiego Turnieju Piosenki 
„Bogdan Olewicz 2018”, w trakcie przerwy na ob-
rady Jury koleżanki z naszej Redakcji :Jowita Sze-
nejko i Ada Kacińska przeprowadziły rozmowę z 
Julką Chmielarską z Kraśnika, która brawurowo 
wykonała piosenkę „Słodki Charlie”, wywołując 
aplauz widzów. Już po tym wywiadzie dowiedzieli-
śmy się, że zakwalifikowała się do programu Voice 
Kids, co było jej marzeniem. 
 
Ada:  Cześć mam na imię Adrianna to jest moja 
koleżanka Jowita , jesteśmy uczennicami ośrod-
ka Szkolno Wychowawczego w Busku – Zdroju. 
Należymy do koła dziennikarskiego czy zechcia-
łabyś z nami porozmawiać? 
Julia: Jasne, że tak! 
Jowita:  Kto odkrył Twój talent muzyczny? 
 Jak byłam mała, często śpiewałam do szczotki do 
włosów śpiewając różne piosenki z radia czy tele-
wizji.  Pani z przedszkola zauważyła, że na zaję-
ciach śpiewam i ładnie to brzmi i wysłała mnie na 
konkurs ,,Rozśpiewane Przedszkolaki" gdzie za-
śpiewałam piosenkę ,, Witajcie w naszej bajce”. Na 
scenie czułam się świetnie i po namowie Pani z 
przedszkola rodzice zapisali mnie na zajęcia wo-
kalne. 
Ada:  Jak duże emocje towarzyszą Ci przed każ-
dym występem? 
Wchodząc na scenę czuję  euforię i podekscytowa-
nie, czasami się trochę stresuję przed występem, 
ale jest to stres motywujący, dzięki któremu staram 
się zaśpiewać jak najlepiej. 
Jowita:  Występowałaś w jakimś talent show? 
Byłam w „Małych gigantach” , a 12 stycznia wy-
stąpię w ,, Przesłuchaniach w Ciemno” w progra-
mie ,, The Voice Kids ,„ gdzie zaśpiewam piosenkę 
z repertuaru Philla Collinsa ,,Against all odds". 
Ada:  Gratulujemy Ci serdecznie, to wielki suk-
ces! Powiedz, czy chciałabyś z kimś nawiązać 
współpracę, czy też śpiewać w duecie? 
Szczerze mówiąc nie zastanawiałam się nigdy nad 
tym, na razie śpiewam solo i jest mi z tym dobrze. 
Jowita: Czy występowanie na scenie, udział w 
licznych festiwalach nie sprawia, że trudniej jest 
się uczyć? 
 Czasami sprawia to niemały problem,  ponieważ 
nadrobienie zaległości jest czasochłonne, ale sta-
ram się na bieżąco uczyć, moja szkoła mi bardzo 
pomaga i wspiera mnie w mojej pasji. 
Ada: Czy spotkałaś się z zazdrością kolegów/ 
koleżanek w szkole, a jeśli tak, to jak sobie z tym 
radzisz? 
Wydaje mi się, że  my wszyscy spotykamy się z  

zazdrością i hejtem.  Nie warto się nimi przejmo-
wać, bo nic nie znaczą. Zazwyczaj są to osoby, któ-
re nie mają pasji i nie mogą pogodzić się z tym, że 
ktoś chce coś osiągnąć w życiu.  Jestem zdania , że 
jeśli ktoś kocha to, co robi i ciężko na to pracuje, 
nie powinno mu się podcinać skrzydeł.  
 
Jowita:  Który to już raz uczestniczysz w na-
szym turnieju i czy cieszysz się, że do nas przy-
jeżdżasz? 
W turnieju uczestniczę już trzeci raz i bardzo  się 
cieszę, że mogę  przyjechać tutaj, ponieważ   nie 
czuje się tutaj rywalizacji, są wspaniali ludzie i mo-
gę zaśpiewać na cudownej scenie. 
 
Ada: Na naszych turniejach poznałaś wielu zna-
nych wykonawców takich jak Andrzej Ponie-
dzielski, Marek Dutkiewicz czy Henryk Czich. 
Czy któryś z dotychczas poznanych szczególnie 
zapadł Ci w pamięci? 
Najbardziej wspominam mój pierwszy występ na 
turnieju pana Andrzeja Poniedzielskiego, kiedy 
śpiewałam piosenkę „Zielona pani Ziemio’. Tekst 
jest bardzo emocjonalny i najbardziej bliski moje-
mu sercu. 
 
Jowita:  Czy uczestniczysz w tego typu impre-
zach? 
Tak chętnie biorę udział w takich wydarzeniach.  
Lubię poznawać nowych ludzi, samo uczestnicze-
nie daje mi nowe doświadczenie. 
Ada: Jak pokonujesz  stres? Czy masz jakąś re-
ceptę? 
Na stres nie ma przepisu, on albo będzie albo nie; 
dla mnie jest motywujący i daje mi wstrząs, żeby 
było jak najlepiej. 
Jowita:  Który repertuar najbardziej Ci odpo-
wiada? 
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Bardzo często słucham muzyki Soul, Pop i wielu 
innych gatunków. Jestem, otwarta na przeróżne 
rodzaje muzyki, począwszy od muzyki nowocze-
snej, skończywszy na starych piosenkach z lat 90. 
Lubię też słuchać piosenek Ariany Grande, Jessie 
J, Michaela Jacksona, Whitney Houston, Arethy 
Franklin, Jennifer Hudson. 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Julia z panią Justyną Studzizur 

Ada: Z którym z wykonywanych dotychczas 
utworów najbardziej się utożsamiasz? 
 
Julia: Jest wiele piosenek z bardzo emocjonalnym 
i pięknym tekstem. Wszystkie piosenki, które do-
tychczas słuchałam i śpiewałam,  mają w sobie 
indywidualny przekaz, dzięki czemu kocham je 
całym sercem. 
 
Jowita: Czy swoją przyszłość wiążesz z muzy-
ką? 
 
Kocham śpiew i muzykę. Sprawia mi wielką ra-
dość, gdy występuję na dużej scenie, śpiewając 
piosenki, które lubię. Wiążę przyszłość z muzyką  
i rozwijam się w tym kierunku, bo to jest moja 
pasja. 
 
Ada: Co jest Twoim największym marzeniem? 
 
Moim pozamuzycznym marzeniem jest  wyjazd 
do USA, bardzo podoba mi się ta kultura i samo 
zobaczenie na własne oczy ulice Nowego Yorku 
czy przechadzanie się po Alei Gwiazd w Los An-
geles, dałoby mi piękną pamiątkę na całe życie,  a 
muzycznymi marzeniami na pewno jest nagranie 
swojej płyty. Myślę, że jak będę tak ciężko praco-
wała jak teraz, to kiedyś może mi się uda! 
 
Jowita:  Dziękujemy Ci za rozmowę. 
 
Dziękuję również. 

 

 

 

 

Andrzejki w naszym Ośrodku obchodziliśmy w 

wigilię imienin Andrzeja. Był to wyjątkowy wie-

czór konkursów i wróżb, których nie traktowali-

śmy poważnie. Zabawa była doskonałą okazją do 

wspólnej integracji i aktywnego spędzania czasu 

wolnego. Uczniowie zapoznali się z tradycją an-

drzejkowego wieczoru, mieli możliwość uczestni-

czyć w zabawach: andrzejkowa wróżba z butelką, 

drzewko szczęścia, randka w ciemno, losowanie 

karteczek z wróżbą. Dużą radość sprawiła mło-

dzieży dyskoteka, którą zorganizował Samorząd 

Uczniowski. 

Uczniowie tańczyli przy dźwiękach ulubionej mu-

zyki, kolorowe dekoracje sprawiły, że atmosfera 

zabawy była niezwykła. Wszyscy wspaniale się 

bawili. 

    Oprac. Redakcja 
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W wakacje przeżyłam niesa-

mowitą przygodę - spotkałam gwiazdę - blondynkę 

z reklamy Playa Barbarę Kurdej- Szatan. To nic, że 

później okazało się, że to łudząco do niej podobna 

dziewczyna,,,, tak miło jest wyobrażać sobie, że 

siada się z gwiazdą na ławce w parku i miło gawę-

dzi o jej karierze, życiu, wielkiej sławie. To moja 

ulubiona aktorka, więc zapytałabym ją zapewne o 

to, czy jej kariera to przypadek, czy zrealizowane 

plany z dzieciństwa. Ale zejdźmy na ziemię. Opo-

wiem o niej to, co wiem: 

Barbara Kurdej Szatan urodziła się 22 sierpnia 

1985 roku w Opolu .Wspólnie z zespołem Soul Ci-

ty 

zaśpiewała utwór w programie X - FACTOR i w 

ten oto sposób została wokalistką . Nie pomijając 

faktu, że Basia jest też prezenterką telewizyjną od 

2014 roku. Poprowadziła wspólnie z Kasią Pako-

sińską 51 festiwal polskiej piosenki w Opolu . Jest 

absolwentką PWST w Krakowie . Od 2014 roku 

gra w jednym z moich ulubionych seriali telewizyj-

nych „M jak miłość” . Gdzie wciela się w postać 

Joanny Chodakowskiej opiekunki Wojtusia, oraz 

jest drugą żoną nieżyjącego już policjanta Tomka . 

Kurdej-Szatan zagrała główną rolę w komedii ro-

mantycznej „Dzień dobry kocham cię”, gdzie wraz 

z Liberem nagrała również teledysk do tego utwo-

ru .Aktorka zagrała w wielu innych serialach i pro-

dukcjach filmowych np. w filmie „Wkręceni 2” , 

„Narzeczony na niby” oraz „7 rzeczy których nie 

wiecie o facetach” . Jak już wspomniałam   zagrała 

w wielu innych serialach np. „Barwy Szczęścia”, 

„Na dobre i na złe” czy „Plebania” w tych oto wy-

mienionych serialach wystąpiła gościnnie . Od 10 

września 2017 roku wciela się w postać Marii Bier-

nackiej w serialu ,,W rytmie serca'' ten serial moż-

na oglądnąć w każdą niedzielę na kanale polsat . 

Barbara Kurdej-Szatan ma bardzo wykształconą 

rodzinę ma starszą siostrę Katarzynę Kurdej, ma-

mę, która również jest aktorką, ale nie jest zbytnio 

do niej podobna . Swojego męża Rafała poznała w 

Gliwicach na próbie do musicalu ,,Hair''. Podobno 

zamienili wtedy kilka słów i kontakt się urwał. Ale 

wokalista zespołu Rh + odezwał się niebawem do 

niej i  zaczęły się randki . Pierwsze spotkanie odby-

ło się na basenie we Wrocławiu. Dziś Basia się z 

tego śmieje. Tempo ich znajomości było błyska-

wiczne . Podczas drugiej randki Rafał poznał rodzi-

ców pięknej blondynki . Na kolejnej poprosił już 

Basię o to, czy zostanie jego żoną, a ona bez zasta-

nowienia odpo-

wiedziała ''Tak,,. 

Mają córkę Hanię 

urodzoną w 2012 

roku. Barbara po-

wiedziała rów-

nież , że jest bar-

dzo szczęśliwa i planują kolejne dziecko.  

Tyle o mojej ulubionej aktorce. Jeśli nie przepada-

cie za serialami, możecie ją zobaczyć także jako 

współprowadzącą w programie De Voice Kids :) 

 

Oprac. Sylwia Włodarz, gr.II 

Źródło: Internet 

 

 

  

 
        Moje spotkanie z gwiazdą    
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Ostatnio opowiadam Wam o swoich pasjach, hob-
by. Mówiłam już niejednokrotnie o pisaniu bloga. 
Stworzyłam post o muzyce, która porusza mnie do 
głębi. Było opowiadanie o pewnym ważnym dla 
minie artyście – Janku Traczyku. Dziś opowiem 
Wam o teatrze. 
Czemu jest on dla mnie tak ważny, co czyni to 
miejsce wyjątkowym, magicznym, jedynym w 
swoim rodzaju, lepszym światem? 
Przeczytajcie proszę! 
 
Pierwszy raz miałam okazję być w teatrze jesz-
cze w szkole. Był to spektakl „Tajemniczy 
Ogród” w kieleckim Teatrze Lalek „Kubuś”. 
Później byłam w Warszawie na komedii omy-
łek „Okno na parlament”. Już wtedy czułam, 
że jest to miejsce, w którym jest mi wyjątkowo 
dobrze. A jednak nie wiedziałam jeszcze do 
końca, dlaczego? 
Z każdą kolejną wizytą w teatrze chciałam 
więcej i więcej... Mówią, że apetyt rośnie w 
miarę jedzenia. Przekonałam się sama, że w 
wypadku mojej przygody ze sceną teatralną, 
tak właśnie jest. 
Przełom nastąpił, kiedy, dzięki moim przyja-
ciołom, dane mi było zobaczyć kultowy już 
polski musical „Metro” w teatrze „Buffo”.  Na-
stępnie kolejny musical „ Piloci” w teatrze Ro-
ma”. Odtąd już wiem, że moja wrażliwa dusza 
pozwala odbierać to, co dzieje się na scenie całą 
sobą, każdą komórką mojego ciała. Właśnie za to 
kocham teatr. W momencie, gdy w nim jestem, sta-
ję się częścią ,,lepszego świata". Mogąc podziwiać 
kunszt aktorów grających w sztuce, czuję emocje 
każdego z bohaterów. Tak głęboki odbiór ,,tego 
świata" pozwala mi na chwilę zapomnieć, kim je-
stem, zapomnieć o realnym świecie. Liczy się tylko 
tu i teraz. Jestem tylko ja, scena i sztuka. Dzieje się 
tak, pomimo pełnej sali. Uczucie to powoduje, że 
jedno przedstawienie zostaje mi w głowie na bar-
dzo długi czas. Musicale wspomniane przez mnie, 
zrobiły na mnie takie wrażenie, że do tej pory po-
sługuję się ich fragmentami w codziennym życiu. Z 
musicalu „Piloci” uwielbiam piosenkę „Nie ma do-
brych dróg”.  Z „Metra” nucę sobie bardzo praw-
dziwe dla mnie słowa: 
„Pytają wszyscy, skąd jesteś i co robisz 
To im wystarczy, że imię jakieś masz 
Nie próbuj opowiadać i mówić im o sobie 
Bo zamiast ciebie oni widzą twarz”.  
I tak właśnie, zamiast mojej twarzy, ludzie widzą 

mój wózek – on jest szybą, przez którą patrzą na 
mnie. 
Każda wizyta w teatrze, to również olbrzymia ilość 
moich emocji i myśli, które, oglądając przedstawie-
nie, niekiedy uzewnętrzniam (dlatego cieszy mnie 
fakt, że podczas trwania sztuki światła są przyga-

szone). Zdarzają mi się 
łzy, ale nie tylko - mie-
wam np. dreszcze. Nie 
pytajcie mnie po zakoń-
czeniu sztuki, jak było. 
Zwyczajnie nie odpowiem 
na to pytanie, a bynajm-
niej nie tak, jak bym 
chciała. Nie jestem wtedy 
w stanie mówić logicznie 
o swoich odczuciach na 
temat danego przedstawie-
nia przez kilka następnych 
dni. To kolejny bardzo 
dziwny objaw moich emo-
cji…   
Bardzo szanuję każdego 
aktora, który choć raz wy-
stąpił na deskach teatral-
nych. Dlaczego? 
Odpowiedź jest prosta: 
tatr to żywa sztuka, w któ-
rej nie ma dubli, czy też 
montażu. Wiem, że przed 

każdym przedstawieniem są próby. Jednak nigdy 
nie jest tak, że dana sztuka zostanie przedstawiona 
w stu procentach identycznie, jak na próbie, bądź 
też podczas poprzedniego wystawiania jej na sce-
nie. Jednym słowem TEATR nic dodać nic ująć- 
czyste, prawdziwe i żywe PIĘKNO!  
 

Mam nadzieję, że tym tekstem zachęcę Was do od-
wiedzenia teatru. Polecam - Warto!!!  
 
Jolanta Mazur - absolwentka i była redaktor naczel-

na „Z Górki”  

Foto: archiwum własne autorki 

https://4.bp.blogspot.com/-ZBS7hQ0XsZc/WwqCGO-1iyI/AAAAAAAAAIo/YNbFeYxnci4U68FBAYlNhDC13bY87SxCACLcBGAs/s1600/TEATR.gif
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Wolontariat stanowi bardzo ważny i cenny ele-

ment  życia naszego Ośrodka. Każdego roku Szkol-

ne Koło Wolontariatu zasilają kolejni uczniowie 

lubiący pomagać. Oto nasze tegoroczne działania:  

Dzień Pluszowego Misia  

Kubuś Puchatek, Miś Paddington, Miś Barnaba, 

Miś Uszatek, Miś Yogi, Miś Coralgol. Pluszowe 

misie z dzieciństwa są symbolem dobra, miłości, 

ciepła, łagodności i opiekuńczości, czyli tego 

wszystkiego czego jako ludzie bardzo pragniemy. 

Dzień Pluszowego Misia obchodzimy 25 listopada.  

Wolontariusze SOSW przy współudziale biblioteki 

szkolnej 26.11. 2018 r. odwiedzili uczniów Szkoły 

Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Sie-

sławicach. Dzieci świętując „Urodziny Misia” wy-

słuchały czytanych  przez nasze  wolontariuszki: 

Anię Janik i Justynę Grońską  opowieści o przygo-

dach Kubusia Puchatka w ramach akcji „Cała Pol-

ska czyta dzieciom”.  Były także wesołe zabawy z 

piosenką i quizy o dużych i małych  niedźwiadkach 

z Azji, Ameryki, Antarktydy. 

 

Świąteczna Zbiórka Żywności  

1 grudnia dołączyliśmy do Świą-

tecznej Zbiórki Żywności zorgani-

zowanej przez Powiatowe Cen-

trum Pomocy Rodzinie w Busku – 

Zdroju, oraz Stowarzyszenie 

„Rodzina – Wspólna Troska”. 

W tym roku zbieraliśmy żywność 

w sklepie Lidl w Busku-Zdroju. 

Dzięki zaangażowaniu rozdają-

cych ulotki i zachęcających do uczestnictwa w ak-

cji, a przede wszystkim, dzięki hojności mieszkań-

ców Buska, po raz kolejny w okresie przedświą-

tecznym udało się zebrać żywność, która zostanie 

przekazana najbardziej potrzebującym.  

Tydzień Wolontariatu 

W dniach 3-7 grudnia obchodziliśmy Szkolny Ty-

dzień Wolontariatu. Uczniowie klas pierwszych 

wzięli udział w zajęciach na temat: Wolontariat – 

dlaczego warto się zaangażować? Na szkolnym 

korytarzu można było obejrzeć wystawę pt. „365 

dni w wolontariacie” przedstawiająca zdjęcia z 

działalności wolontariackiej naszych uczniów. 

W ramach tegorocznego Tygodnia Wolontariatu 

zorganizowana została zbiórka karmy i koców dla 

psów ze schroniska w Busku – Zdroju. W naszym 

Ośrodku gościliśmy także wolontariuszy z Zespołu 

Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.  Celem spo-

tkania było nawiązanie współpracy, a 

także integracja zespołów. Dużo rado-

ści dał uczestnikom  spotkania Turniej 

Mikołajkowy przygotowany przez na-

szych gości. Podczas Dnia Wolonta-

riusza pan dyrektor Waldemar Wójcik 

wręczył legitymacje nowym członkom 

Szkolnego Koła Wolontariatu.  

 

Tekst i zdjęcia: Marta Kolanowska 
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Uczniowie szkół Ośrodka od  września do  grudnia 

2018 r. wzięli udział w ogólnopolskim programie 

edukacyjnym „ Klimat to temat!”, realizowanym 

przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Głównymi 

celami programu było przybliżenie przyczyn 

 i konsekwencji zmian klima-

tu na świecie i w naszym naj-

bliższym otoczeniu oraz 

wskazanie możliwości osobi-

stego wpływu na ich ograni-

czenie lub łagodzenie w per-

spektywie lokalnej i global-

nej. 

Zadania projektowe były rea-

lizowane w kilku etapach. Na początku zostały 

przeprowadzone zajęcia dla uczniów gimnazjum 

według scenariuszy bazowych przygotowanych 

przez CEO. W trakcie ich realizacji gimnazjaliści 

przedstawiali  swoją wizję świata za 20 lat, 

uwzględniali w niej swoje potrzeby, marzenia oraz 

anomalie klimatyczne, które 

mogą przeszkodzić im w rea-

lizacji tych planów.  

Następnie uczniowie gimna-

zjum i klas pierwszych tech-

nikum i liceum wybierali 

ścieżki programowe. Zdecy-

dowali się na ścieżkę przed-

miotową i ścieżkę kampanii informacyjno-

edukacyjnej.  W związku z tym uczestniczyli w 

lekcjach o następującej tematyce: 

 Zmiana klimatu - jakie niesie konsekwencje i 
jak można jej przeciwdziałać? 

 Energia dla klimatu-po co 
szukać nowych sposobów wytwa-
rzania energii? 

 Znikające wyspy. Obliczanie 
proporcji i rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 

W ramach ścieżki kampanii infor-

macyjno-edukacyjnej uczniowie przygotowali 

dwie gazetki ścienne na temat przyczyn i skutków 

zmian klimatu. Wzięli również udział w zajęciach 

przeprowadzonych przez pracowników Komunal-

nego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku 

- Zdroju. Tematem zajęć były 

źródła energii odnawialnej i nie-

odnawialnej oraz ciepło syste-

mowe. 

Najważniejszym etapem realiza-

cji programu „ Klimat to temat!” 

był Tydzień Edukacji Globalnej 

poświęcony zmianom klimatu i 

jego wpływom na migracje ludzi. W trakcie prze-

prowadzonych zajęć  uczniowie zapoznali się z 

Celami Zrównoważonego Rozwoju. Poznali zależ-

ności między efektem cieplarnianym a warunkami 

życia ludzi na Ziemi. 

 Dzięki realizacji programu „ Klimat to temat!” 

uczniowie poszerzyli swoją wie-

dzę na temat globalnego ocie-

plenia i jego  skutków oraz 

uświadomili sobie, że każdy  

może coś zrobić dla klimatu. 

Uczniowie biorący  udział w 

programie otrzymali dyplomy z 

podziękowaniami od koordyna-

tora Centrum Edukacji Obywa-

telskiej. 

Koordynatorki programu: Izabela Andruszkiewicz, 

Anna Szczerba  
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Jeden z najwybitniejszych pisarzy polskich XX 

wieku, Gustaw Herling-Grudziński, został uhono-

rowany przez Sejm RP. 20 maja 2019 roku minie 

sto lat od narodzin autora kanonicznego „Innego 

Świata”. Dla doniosłego uczczenia tego jubileuszu 

oraz „w uznaniu słowa i czynu wybitnego pisarza” 

rok 2019 będzie rokiem Gustawa Herlinga-

Grudzińskiego. W uchwale Sejmu podkreślono, że 

losy i twórczość pisarza stanowią „świadectwo 

cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło 

przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu war-

tości”, a autor „z niezwykłą odwagą opisuje trage-

dię człowieka poszukującego moralnego ładu i 

prawdy”. Powieść „Inny świat” była pierwszym w 

literaturze światowej, artystycznie doskonałym, 

pełnym miłosierdzia oraz nadziei świadectwem 

martyrologii więźniów sowieckiego łagru. Napisał 

ją zaledwie 30-letni autor, który sam doświadczył 

okrucieństwa komunistycz-

nego miejsca kaźni. Tym 

większa była gorycz pisarza, 

gdy część intelektualnych 

elit Europy nie chciała przy-

jąć do wiadomości jego rela-

cji”  

Pisarz urodził się w 1919 

roku w Kielcach. Po matu-

rze, od 1937 roku, studiuje polonistykę na Uniwer-

sytecie Warszawskim. W październiku 1939 r., a 

więc po wybuchu drugiej wojny światowej, zakła-

da Polską Ludową Akcję Niepodległościową 

(jedną z pierwszych organizacji konspiracyjnych). 

Próbując przedostać się na Zachód, wyjeżdża w 

poszukiwaniu kontaktów do Białegostoku i do 

Lwowa, a jeszcze później do Grodna. W czasie 

próby przedostania się na Litwę, w marcu 1940 

roku, zostaje schwytany przez NKWD i skazany 

na pięć lat pobytu w so-

wieckich łagrach. Początkowo przebywa w więzie-

niach w Witebsku, Leningradzie i Wołogdzie, skąd 

zostaje przetransportowany do obozu w Jercewie. 

Po głodówce protesta-

cyjnej w styczniu 

1942 r. zostaje zwol-

niony z obozu i wcie-

lony do armii generała 

Władysława Andersa, 

z którą opuszcza 

Związek Radziecki. 

Herling-Grudziński 

walczy w szeregach 

Drugiego Korpusu, 

między innymi pod 

Monte Cassino (za co 

otrzymał krzyż Virtuti 

Militari).W roku 1947 

wraz z Jerzym Giedro-

yciem zakłada w Rzymie Instytut Literacki i wyda-

je miesięcznik „Kultura”. Mieszkając w Londynie 

(1947-1952), współpracuje z „Wiadomościami”, 

kierowanymi przez Mieczysława Grydzewskiego. 

W latach 1952-1955 pracuje w rozgłośni polskiej 

Radia Wolna Europa w Monachium. Od roku 1955 

przenosi się na stałe do Neapolu.  Na twórczość 

Gustawa Herlinga-

Grudzińskiego składają 

się między innymi: szki-

ce literackie „Żywi i 

umarli”(1945 - debiut 

książkowy), powieść 

„Inny świat”(1951 wyda-

nie angielskie, 1953 - 

wydanie polskie), kilku-

tomowy „Dziennik pisa-

ny nocą” (od roku 1973) oraz zbiór „Wieża i inne 

opowiadania”(1988 - pierwsza po wielu latach 

przerwy książka Grudzińskiego wydana oficjalnie 

w Polsce). Gustaw Herling-Grudziński to człowiek 

wyjątkowy, przedstawiciel Pokolenia Kolumbów, 

cudem ocalały z sowieckich łagrów, humanista o 

wysokim morale, stawiający sobie, ale też innym 

wysokie wymagania. Zmarł w 2000r. w Neapolu. 

Oprac. Redakcja   Żródło: Wikipedia 
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Dnia  5 lutego br. w Bibliotece Pedagogicznej w 

Busku-Zdroju, uczestniczyliśmy w spotkaniu z pa-

nią Teresą Romańską-Faściszewską. Spotkanie to, 

ze względu na poruszany temat, wpisuje się w ob-

chody Roku Herlinga Grudzińskiego (stulecie jego 

urodzin), ponieważ pani Romańska-Faściszewska 

jest autorką powieści-dokumentu „Łagry – rosyjska 

rzeczywistość”. W jej prelekcji wzięły udział klasy 

maturalne i III klasa Technikum Informatycznego. 

Jak się dowiedzieliśmy na miejscu, Autorka, która 

z zawodu jest nauczycielką polonistką,  wiele lat 

temu pracowała kilka lat w naszym Ośrodku, jako 

wychowawca grup wychowawczych w interna-

cie.  Bardzo interesująco opowiadała o swoim mężu 

Lesławie Faściszewskim, który, jako młody chło-

pak podczas II wojny światowej trafił do obozu nr 

270 w Borowiczach na Syberii i, gdy niemal cudem 

udało mu się z niego uwolnić,  opisał swoje wstrzą-

sające przeżycia w relacji zamieszczonej we wspo-

mnianej książce, wydanej przez żonę już po jego 

śmierci. Pani Teresa należy do Stowarzyszenia Sy-

biraków i razem z nielicznymi już członkami ro-

dzin więźniów gułagów odwiedza miejsca ich kaź-

ni, troszczy się o nie, a przede wszystkim walczy o 

prawdę o rosyjskich łagrach, kultywując pamięć o 

Polakach, którzy w nich przebywali i zginęli. Po jej 

wykładzie jeden z uczniów, Łukasz Woźniak, opo-

wiedział o historii swojego dziadka, który również 

został wywieziony na Syberię do Workuty, a po-

tem  Krasnojarska. Pani Romańska-Faściszewska, 

która obecnie pisze pracę doktorską na temat Pola-

ków w łagrach sowieckich, dała mu swą wizytówkę 

i prosiła o przesłanie zdjęcie dziadka i jakieś bliż-

sze informacje o nim, aby można było odtworzyć 

jego losy na „nieludzkiej ziemi”. Na koniec mło-

dzież wręczyła Autorce kwiaty i otrzymała od niej 

dla szkolnej biblioteki książkę z dedykacją 

„Młodzieży i nauczycielom Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych 

Ruchowo w Busku-Zdroju na pamiątkę spotkania i 

z prośbą o przyjęcie – Teresa Romańska-

Faściszewska”. 

 

 

 

 

 

Podobno, jak mówił Hegel: „Historia narodów 

uczy, że narody niczego nie nauczyły się z historii” 

– my jednak chcemy poznawać historię i wyciągać 

z niej wnioski na przyszłość, a zatem DZIĘKUJE-

MY za żywą lekcję historii! 

       Redakcja 
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Fantastyczne zwierzęta i 
jak je znaleźć 

 
Autorka Harrego Pottera nie 

śpi - wydała właśnie uniwer-

sum opowiadające o pew-

nym czarodzieju Newtcie i 

jego niezwykłe magicznych 

zwierzętach. Czy ta książka 

da radę dorównać młodemu 

czarodziejowi? Sprawdźmy. 

J.K.Rowling odniosła niesamowity sukces, tworząc 

sagę o H. Potterze. Choć historia nie jest wyjaśnio-

na, to świat wykreowany przez pisarkę jest tak bo-

gaty, że można z niego zrobić jeszcze niejedną fa-

bułę. I tym sposobem powstała powieść, a następ-

nie film w reż. Davida Yatesa „Fantastyczne zwie-

rzęta i jak je znaleźć”, które odkrywają nowe przy-

gody i tajemnice magicznego świata. Trzeba zau-

ważyć, żet en świat różni się od tego w Harrym, ale 

to nic nie zmienia. Przede wszystkim mamy inny 

czas i miejsce, w jakim dzieją się wydarzenia. 

Efekty specjalne są na najwyższym poziomie. A 

zwierzęta? - Jest ich mnóstwo, są różnorodne i na-

prawdę fantastyczne, niesamowite.  Jestem pewna, 

że większość z Was zakochałaby się w tych ma-

gicznych stworzonkach. Główny bohater – Newt 

Scamander to młody mężczyzna, troszkę wycofany 

i zagubiony pośród niemagów i czarodziei, za to 

rozwija swoje skrzydła obok ukochanych zwierząt, 

które są dla niego jak przyjaciele, rodzina. Staje się 

uczestnikiem walki między złem, a dobrem, jasną i 

ciemną stroną mocy. Po ucieczce z jego walizki 

kilku zwierząt, Newt wraz z byłą aurorką Tiną, za 

wszelką cenę próbują złapać uciekinierów, zanim 

zrobią większy zamęt i zdradzą świat czarodziejów 

przed zwykłymi ludźmi – nazywanych przez nich 

mugolami. Poszukując zwierząt, mamy okazję 

przeżyć świetną przygodę w świecie magii i co nie-

co dowiedzieć się o magicznych istotach, którymi 

opiekuje się Newt,  chroniąc je przed złymi ludźmi. 

Film ma wiele elementów humorystycznych dzięki 

wprowadzeniu niemaga – Jacoba Kowalskiego jest 

to otwarty,serdeczny i sprzyjający czarodziejom 

człowiek. Pomaga głównemu 

bohaterowi w odnalezieniu 

zagubionych istot. A po ja-

kimś czasie rodzi się między 

nimi przyjaźń, która z góry 

jest skazana na osąd przez 

innych nieprzychylnych cza-

rodziei. 

Jest to bardzo ciekawa nowa 

produkcja, zupełnie 

różna od Harrego, 

ukazująca świat 

magii z innej per-

spektywy i chyba o 

wiele ciekawszej. 

Jeśli ktoś z Was 

oglądał przygody 

Harrego Pottera, to 

i ta historia wcią-

gnie Was od samego początku. A jeśli jesteście za-

ciekawieni dalszymi przygodami Newta i jego 

przyjaciół, zachęcam również do obejrzenia II czę-

ści: „Fantastyczne zwierzęta i zbrodnie Grindewa-

lada”. 

Życzę Wam, kochani miłego czytania i oglądania! 

Cześć! 

   Justyna Grońska gr. II 
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W dzisiejszym artykule: Czy 

Kamil Stoch i spółka zdobędą Mistrzostwa Świata? 

Kto w tym sezonie będzie zwycięzcą w Lidze Mi-

strzów? Robert Kubica wraca na tory F1! Jeśli inte-

resują Was te tematy, zapraszam do lektury:) 

 

SKOKI NARCIARSKIE 

  Już za niecały tydzień zacznie się najważniejsze 

wydarzenie tej zimy. Mistrzostwa Świata   w See-

feld na terenie Austrii. 

Na to wydarzenie cze-

kał cały świat fanaty-

ków sportów zimo-

wych. Polscy kibice  z 

pewnością będą liczyć 

na będącego w świetnej formie Kamila      

 Stocha , który będzie reprezentował nasz kraj wraz 

z pozostałymi skoczkami Dawidem Kubackim, 

Piotrem Żyłą i… no właśnie. Kto będzie tym 

czwartym zawodnikiem?   Czy Maciej Kot, będący 

w lekkim kryzysie? A może Stefan Hula lub Kuba 

Wolny? Z pewnością trener skoczków będzie miał 

wielki dylemat kogo wziąć na mistrzostwa jako 

czwartego  zawodnika. Spore nadzieje będą wiąza-

ne z sensacyjną zwyciężczynią tego sezonu w pu-

charze świata w short tracku. Młoda, zaledwie 24- 

letnia polska zawodniczka, która zrobiła niesamo-

witą furorę w tym sezonie, jest uważana za kandy-

datkę na złoto w Mistrzostwach Świata. 

 

PIŁKA NOŻNA 

Już w tym tygodniu ruszyła faza pucharowa w Li-

dze Mistrzów. Najlepsze kluby z całej Europy wal-

czą o to wyjątkowe trofeum. Kto to będzie tym ra-

zem? Bayern Monachium, Juventus Turyn, Liver-

pool FC, FC Barcelona, Real, a może Paris Saint- 

Germain?  Kandydatów jest wielu, a trofeum tylko 

jedno. Co do jednego mam pewność. To będzie 

niezwykle ciekawa, zacięta walka i myślę, że kibi-

ce piłki nożnej nie będą narzekać na brak emocji.   

 

 FORMUŁA 1 

Robert Kubica po wypadku w F1 w 2014 roku, i 

przygodami w rajdach, wraca na tory w Formule. 

Jest to z pewnością niezwykłe wydarzenie, gdyż w 

ostatnich latach polski kie-

rowca wyścigowy  walczył 

o to by wrócić do pełnej 

sprawności po groźnie wy-

glądającym wypadku pod-

czas rajdu Ronde  Di An-

dora, gdzie  omal nie stracił 

prawej ręki. Jest on jedynym polakiem, którego 

możemy skojarzyć z Formułą. Czy Kubica zawoju-

je F1? 

 Moim zdaniem jego nowy zespól, jakim jest Wil-

liams, może liczyć na to, że Polak będzie się bił o 

czołowe lokaty w wyścigach. Niebawem dowiemy 

się tego, oglądając relacje telewizyjne, i kibicując 

naszym. Zatem, do boju Polacy!!! 

  
                                                                                    
Opracował Piotr Nowaczyk, grVI 
Źródło: Internet 
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Tłusty czwartek, czyli święto  

łasuchów 

Tłusty czwartek to wyjątkowy dzień, w którym 

zjedzonych pączków nikt nie musi liczyć. Drożdżo-

we, twarogowe, z dziurką lub z nadzieniem - im 

słodsze, tym lepiej. 

I nic to, że wszystkie są smażone w głębokim tłusz-

czu, bo w tłusty czwartek możemy dać upust swo-

im słodkim zakusom, wystarczy przecież poluzo-

wać pasek od spodni o jedną dziurkę. 

Żeby tradycji stało się zadość, z okazji końca kar-

nawału,  przypominamy przepisy na typowe tłusto-

czwartkowe smakołyki.  

Faworki  

 

 

 

 

 

 

 

 

Składniki: 

 200 g mąki 

 3 żółtka 

 3 łyżki gęstej śmietany 

 1 łyżka cukru pudru 

 1 łyżka spirytusu 

tłuszcz do smażenia 

Sposób przygotowania: 

Zagniatamy ciasto, długo wyrabiamy i ubijamy 

wałkiem. Odstawiamy na 1 godzinę do lodówki. 

Następnie musimy rozwałkować ciasto cienko i 

wycinać faworki radełkiem. Smażymy na tłuszczu. 

Po usmażeniu odsączamy na papierowym ręczniku, 

a następnie posypujemy cukrem pudrem. 

Oponki  

Składniki: 

 500g sera półtłustego 

 500g mąki pszennej 

 100g cukru 

 2 łyżeczki cukru wa-

niliowego 

 4 żółtka 

 1 łyżeczka sody 

oczyszczonej 

 1 łyżeczka octu 

250ml kwaśnej śmietany 

Dodatkowo: 

 olej do smażenia 

cukier puder do posypania 

Sposób przygotowania: 

1. Ser przecisnąć przez praskę. 

2. Mąkę wysypać na blat, dodać ser, cukry, żółtka, 

sodę, ocet i śmietanę. Zagnieść ciasto. Gotowe 

oprószyć mąką i rozwałkować na posypanym mąką 

blacie na grubość 1cm. 

Z ciasta wykrawać szklanką kółka. Kolejno na 

środku wykroić małą dziurkę kieliszkiem lub za-

krętką. Smażyć na złoty kolor. 

 

Życzymy smacznego! 

 

 

 

Opracowała: sekcja kulinarna pod kierunkiem  

Marzeny Podkowy 
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Czy lubicie krótkie dowcipne fraszki albo mądre 
złote myśli? Postaram się zadowolić jednych i dru-
gich! Tym razem zaczynam od poważnych mądro-
ści Szekspira, kończąc na inteligentnym dowci-
pie Jana Izydora Sztaudyngera i Stanisława Je-
rzego Leca. Może zechcecie zapamiętać parę, 
aby błysnąć dowcipem w towarzystwie albo 
okrasić rozprawkę szekspirowskim cytatem? A 
może sami napiszecie jakąś fraszkę? Dla odważ-
nych, twórczych i dowcipnych czekają nagrody! 
( zgłoście się do naszej Redakcji - sala19 na 
pierwszym piętrze) 
  
  Wiliam Szekspir 
 
„Lepiej być trzy godziny za wcześnie, niż minutę 

za późno” 
 

„Czym jest nazwa? To, co zwiemy różą,  
pod inną nazwą, tak samo by pachniało” 

 
„Nie poddawaj się rozpaczy. Życie nie jest lepsze 
ani gorsze od naszych marzeń, jest tylko zupełnie 

inne” 
 

„Kochaj wszystkich. Ufaj niewielu. Bądź gotów 
do walki, ale jej nie wszczynaj. Pielęgnuj przyjaź-

nie” 
 

„Płakać z płaczącymi, to ulga w cierpieniu” 
 

„Głupiec myśli, że ma dość rozumu, mędrzec wie, 
jak wiele mu brakuje” 

 
„Kochaj wszystkich, ufaj niewielu, nie czyń źle 

nikomu” 
 

„Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem praw-
dy są czyny, nie słowa” 

 
„Mądry człowiek nie opłakuje przegranej, lecz ży-
wo szuka sposobu, jak wyleczyć odniesione rany” 

 
„Wiemy, kim jesteśmy, ale nie wiemy,  

kim możemy się stać”. 
 

Stanisław Jerzy Lec 
 

„Kto w sprawach wiary najbardziej oblatan?  
Szatan!” 

 
Cena sławy 

„Albo rydwan albo wigwam” 

 
Rytm pokoleń 

„Ojcowie: Termopile! Synowie: za ile?” 
 

Jan Izydor Sztaudynger 
 

„W miłości właśnie cenię  
Niedoświadczenie 

Miłość nie jest kunsztem 
Miłość jest wzruszeniem” 

 
Oda do młodości 

„Nim pomyślicie o miłosnej uczcie 
Pierwej się uczcie!” 

 
Męska stałość 

„On był stały, tylko one się zmieniały” 
 

Pierwsze pytanie 
Kiedy stworzył Bóg Adama 

On zapytał się: a dama?” 
 

Bezradność 
„Jak nie wyznawać wielobóstwa 
Gdy bóstw doprawdy całe mnó-

stwa? 
 

Rześki staruszek 
„Na stare lata, na młode lata...” 

 
Ach to roztargnienie 

„Musiała mu przypomnieć,  
że miał się z nią zapomnieć” 

 
Sukcesy 

„Nigdy mi nie odmówiły 
te, które mi się śniły” 

 
Alea iacta est 

„Rzekł ktoś, rzucając chudą żonę: 
- kości zostały rzucone!” 

 
Sielanka 

„Był las, wrzos i mech 
Powiedziała: Niech” 

 
Nic ludzkiego 

„Kto tylko pełza lub kto tylko lata 
Nie pozna całej prawdy świata” 

 
 
 

Wybór i opracowanie : Jowita Szenejko 
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Imię i nazwisko: 

KUPON  37 

HASŁO: 

  

j 

 
 
 
 
                           
 

 Rozwiąż jolkę o modernizmie i odczytaj hasło. W tym rodzaju krzyżówki rozwiązujący ustala nie tylko właści-
we odpowiedzi, lecz także miejsca ich wpisywania. Treści haseł podano w przypadkowej kolejności. Hasła za-
czynamy wpisywać od miejsc zaznaczonych cyframi. Rozwiązanie stanowią litery z zaznaczonych pól czytane 
rzędami. 

 

 
 

 

Rozwiązanie: 

 
Pionowo: 

Inaczej modernizm. 
Poziomo: 

Bohaterowie powieści Władysława Reymonta 
...... fatale. 
Jeden z braci był młodopolskim poetą, drugi malarzem. 
Jeden z francuskich poetów (nazwisko o oryginalnej pisowni). 
“Górska stolica” Młodej Polski. 
Ze względu na rangę swoich dzieł i inspiracje romantyczne nazywany czwartym wierszem. 
Odrzucał wszelkie wartości na rzecz pogrążenia się w nirwanie. 
„…  jesienny”. 
Austriacki malarz secesji. 
Symboliczny gość weselny albo… wiecheć słomy. 
Młodopolski poeta, autor sonetu „Kowal”. 

       1           

    3               

  4                 

5                   

    6               

  7                   

    8                 

  9                   

    10                 

        11             

12                     

                          

 
Wycięte kupony z hasłem prosimy zanosić 

do sali nr 19 - w lutym odbędzie 
się losowanie, a właściciel szczę-
śliwego kuponu  otrzyma nagro-

dę - niespodziankę ! 
 

Redakcja 


