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31 maja w naszym Ośrodku po raz 

piąty został zorganizowany Piknik 

Rodzinny. Celem tego przedsięwzię-

cia jest integracja całej społeczności 

Ośrodka tj. uczniów, rodziców, 

nauczycieli i pracowników 

oraz radosne, wspólne świętowanie 

Dnia Dziecka. W związku z tym 

na uroczystość przybyli licznie 

uczniowie wraz z rodzicami 

i rodzeństwem. cd.str.3 

25 kwietnia 2019 r. ucznio-

wie  Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Niepełno-

sprawnych Ruchowo w Busku-

Zdroju zdobyli I miejsce w finale 

XXVIII edycji  wojewódzkie-

go  konkursu pn. „Ekologia, my 

i region, c.d. str. 4 

 

W dniach 17-19 maja w Tarnowie 

odbyły się Paralekkoatletyczne  Mi-

strzostwa Polski Juniorów. Nasi 

sportowcy trenowani 

przez p. Jerzego Płonkę 

oraz p. Jarosława Boreckiego zdobyli 

7 medali. Wiktoria Capiga srebrny 

medal – rzut oszczepem 

brązowy medal – rzut dyskiem . 

Z inicjatywy  Szkółki pływania 

„Meduza” i fundacji „Dajemy Wy-

bór” z Kazimierzy Wielkiej, dnia 19 

maja 2019 roku został zorganizowa-

ny spływ kajakowy z Pińczowa do 

Chrobrza -3,5 h Nidą. Pół roku trwa-

ła akcja zbierania pieniędzy na stro-

nie www.zrzutka.pl pod hasłem 

„Płyniemy dla Marysi”.c.d. Str. 7 

Ważne tematy: 

 

 V Piknik  Ro-

dzinny. 

 Ekologiczne i 

sportowe sukce-

sy naszych 

uczniów. 

 Charytatywny 

spływ kajakowy 

 Spotkanie z 

gwiazdą rocka 
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Witajcie!  Jak wiecie od 5 lat aktywnie działam w naszym kole dziennikar-

skim, a w tym roku zostałam redaktorem naczelnym kwartalnika „ Z Górki”. 

Ten numer jest bardzo różnorodny. Każdy znajdzie coś  dla siebie: teatr, film, 

dobra książka, moda, sport, kulinaria, krzyżówka. Szczególnie Wam polecam 

relację Marysi Kozłowskiej ze spływu kajakowego zorganizowanego aby sfi-

nansować zakup potrzebnych jej do chodzenia ortez. Warto przeczytać o suk-

cesie naszych koleżanek i kolegów w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym 

a także o 7 medalach zdobytych przez naszych sportowców w Mistrzostwach 

Polski Juniorów. Jeśli chcecie poprawić sobie humor mam dla Was niespo-

dziankę - pojedynek na fraszki między S.J. Lecem, a J. Sztaudyngerem. No i 

życzę wszystkim w imieniu redakcji - udanych wakacji!!!  Justyna Grońska 
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31 maja w naszym Ośrodku po raz piąty został zor-

ganizowany Piknik Rodzinny. Celem tego przed-

sięwzięcia jest integracja całej społeczności Ośrod-

ka tj. uczniów, rodziców, nauczycieli 

i pracowników oraz radosne, wspólne świętowanie 

Dnia Dziecka. W związku z tym na uroczystość 

przybyli licznie uczniowie wraz z rodzicami 

i rodzeństwem. Tradycją stało również zapraszanie 

podopiecznych różnych placówek działających 

w środowisku lokalnym. W tym roku odwiedzili 

nas podopieczni Miejskiego Ośrodka Opieki Spo-

łecznej w Busku-Zdroju. Jak co roku, dla uczestni-

ków pikniku przygotowano wiele konkursów spor-

towych i intelektualnych. Zgromadzeni rywalizo-

wali ze sobą biorąc udział m.in. w turnieju „Jeden 

z dziesięciu”, konkursie „5 sekund”, muzycznych 

zmaganiach pod tytułem „Power of love”, turnieju 

rozwiązywania sudoku, zawodach gry 

w piłkarzyki,  przeciąganiu liny, biegu w parach, 

konkursie rozpoznawania smaków, itp. Każdy 

uczestnik miał szansę zawalczyć o nagrodę, 

a dzięki naszym niezawodnym sponsorom było 

o co walczyć.Uczniowie wygrywali 

m.in. powerbanki, głośniki wi-fi, smarwatch’e, 

pendrive’y, myszki lub słuchawki gamingowe. 

Każdy uczestnik konkurencji otrzymał jakiś niesa-

mowity gadget. Gry i zabawy dopełniały przejażdż-

ki bryczką konną, skoki na bungee-trampolinie 

oraz pokazy i przejażdżki motocyklowe. Odwiedzi-

li nas również pasjonaci klasyków motoryzacyj-

nych, dzięki czemu uczniowie mogli zobaczyć, 

a nawet i usiąść, w samochodach z poprzedniego 

wieku. Jak na piknik przystało, stoły uginały się 

pod ciężarem jedzenia i picia, a na grillach smażyły 

się kiełbaski i pieczywo czosnkowe. Ciasta, ciastka 

i ciasteczka, sałatki i przekąski przygotowane 

przez rodziców, zaspakajały każde podniebienie. 

Lody przygotowane za pomocą ciekłego azotu, 

fontanna czekolady i pizza, czegóż można chcieć 

więcej? W ramach programu „Szkoła Promująca 

Zdrowie” Samorząd Uczniowski przygotował rów-

nież  kącik zdrowego jedzenia, gdzie znalazły się 

świeże owoce i nasza lokalna woda mineralna Bu-

skowianka. Bardzo serdecznie dziękujemy naszym 

sponsorom, bez których organizacja pikniku byłaby 

niemożliwa oraz przewodniczącej Rady Rodziców 

pani Małgorzacie Bujak. 

 

 

 

 

 

 

 Agnieszka Boduszek 
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I miejsce w Wojewódzkim Konkursie 

 Ekologicznym 

25 kwietnia 2019 r. uczniowie  Specjalnego Ośrod-

ka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnospraw-

nych Ruchowo w Busku-Zdroju zdobyli I miejsce 

w finale XXVIII edycji  wojewódzkiego  konkursu 

pn. „Ekologia, my i region, 

w którym żyjemy”,  zorganizowanego przez Zespół 

Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajo-

brazowych. 

W skład zwycięskiego zespołu weszli uczniowie 

Oliwia Bińczyk, Karolina Gajos, Magdalena Grele-

wicz i Patryk Lulko. 

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap 

trwał od listopada 2018r. do marca 2019r. Polegał 

on na przygotowaniu prezentacji multimedialnej 

na wybrany przez  zespół temat, któ-

ry brzmiał  „Szanuj las -póki czas” –na przykładzie 

Nadleśnictwa, którego obszar obejmuje Twoją gmi-

nę, wskaż działania zmierzające do ratowania eko-

systemu leśnego. Przygotowanie pracy konkurso-

wej było okazją do poznania lasów gminy Busko-

Zdrój, do wędrówek po okolicznych lasach 

oraz  do spotkania z pracownikiem Nadleśnictwa 

Pińczów. W wyniku tego powstała prezentacja 

multimedialna, która zawierała zdjęcia i rysunki 

wykonane przez sześcioosobowy zespół, które-

mu przewodniczył uczeń klasy III Technikum-

Krzysztof Bochenek. 

Komisja konkursowa oceniła pracę bardzo wysoko 

i dzięki temu zespół Ośrodka zakwalifikował się 

do wojewódzkiego finału na pierwszym  miejscu. 

W tym etapie konkursu wzięło udział 31 szkół po-

nadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskie-

go a do finału zakwalifikowało się  tylko 5. 

Drugi etap składał się z testu obejmującego wiedzę 

z ekologii, ochrony przyrody i środowiska 

oraz znajomość o parkach narodowych 

i krajobrazowych województwa świętokrzyskiego 

i Polski. Uczniowie również musieli się wykazać 

umiejętnością rozpoznawania 120 chronionych ga-

tunków roślin i zwierząt występujących w Polsce. 

Łączna punktacja po pierwszym i drugim etapie 

decydowała o zajętym miejscu. Nasza  drużyna 

pod przewodnictwem Patryka Lulki uzyskała naj-

więcej punktów z obu etapów i zdobyła I miejsce 

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.  Uczestnicy 

konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody.  

Opiekun zespołu: Izabela Andruszkiewicz, zdjęcia: 

Dariusz Wiech 

Medale  naszych sportowców 

W dniach 17-19 maja w Tarnowie odbyły się Para-

lekkoatletyczne  Mistrzostwa Polski Juniorów. Na-

si sportowcy trenowani przez p. Jerzego Płonkę 

oraz p. Jarosława Boreckiego zdobyli 7 medali. 

Wiktoria Capiga srebrny medal – rzut oszczepem 

brązowy medal – rzut dyskiem  

Paweł Ortyl srebrny medal – rzut dyskiem 

srebrny medal – pchnięcie kulą 

Łukasz Woźniak 
złoty medal – rzut oszczepem 

złoty medal – rzut dyskiem 

srebrny medal – bieg na 100 m na wózkach 

Oprac. Redakcja 
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11 czerwca nasz zespół redakcyjny wraz z członka-

mi koła żywego słowa wziął udział w XI Buskich 

Spotkaniach z filozofią, które zostały zorganizowa-

ne w Bibliotece Pedagogicznej w Busku-Zdroju. 

Uczestniczyliśmy tam w odczycie redaktora na-

czelnego czasopisma „Radostowa”  mgr Antoniego 

Dąbrowskiego nt. „Gustaw Herling-Grudziński fi-

lozof trudnych wyborów”. Temat ten nie był nam 

obcy, ponieważ parę miesięcy temu uczestniczyli-

śmy w spotkaniu autorskim pani Teresy Romań-

skiej-Faściszewskiej o łagrach sowieckich. Zainte-

resował nas również wykład o Stanisławie Wy-

spiańskim, który wygłosiła mgr Agnieszka Zięba-

Dąbrowska, doktorantka UJK w Kielcach. Prele-

gentka ciekawie opowiadała o  życiu tego twórcy, 

przytaczała ciekawostki i anegdoty o nim. Wykład 

ten odkrył dla nas Stanisława Wyspiańskiego, nie 

tylko jako autora „Wesela”, ale również oryginal-

nego malarza, grafika, witrażystę, reżysera, projek-

tanta kostiumów aktorskich i … mebli użytkowych. 

Wesołe anegdoty z jego osobistego życia przybli-

żyły go nam, jako zwykłego człowieka, choć prze-

cież niezwykłego twórcę, który w ciągu swego 

krótkiego życia ( zmarł na nieuleczalną wówczas 

chorobę weneryczną w wieku 38 lat), osiągnął tak 

wiele...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyspiański z żoną  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment jednego z witraży wykonany przez Arty-

stę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplet mebli wypoczynkowych zaprojektowanych 

przez Wyspiańskiego dla Zofii i Tadeusza Żeleń-

skich 

 

Oprac. Redakcja 
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Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna podstawą 

zdrowia 

 

Od 2017 roku w Ośrodku realizowany jest program 

„ Szkoła Promująca Zdrowie”.  W czasie realizacji 

tego programu poznajemy zasady zdrowego stylu 

życia. Promujemy odpowiedni 

sposób odżywiania i aktyw-

ność ruchową. Odzwierciedle-

niem wiedzy z tego zakresu 

jest  Piramida Zdrowego Ży-

wienia i Stylu Życia Dzieci i 

Młodzieży. Od  2016 r. obo-

wiązuje  nowa piramida, któ-

rej podstawą jest aktywność 

fizyczna , a warzywa według 

niej stały się najważniejszymi 

produktami spożywczymi. 

Różne formy aktywności są warunkiem zachowa-

nia pełnego zdrowia. Warzywa i owoce powinny 

być spożywane w jak największych ilościach ( co 

najmniej 5 porcji dziennie). Jeżeli jest 

to tylko możliwe, warzywa i owoce 

powinny być zjadane w nieprzetworzo-

nej formie, a więc w postaci porcji 

świeżych warzyw i owoców, z położe-

niem nacisku na warzywa ( najlepsza 

proporcja to ¼ owoców i ¾ warzyw). 

Zasady zbilansowanej diety każdy po-

winien znać. Ważne jest nie tylko to, co 

się je, ale także to ile się je, czyli jakie 

są porcje. W prawidłowej diecie jest 

miejsce na wiele produktów, ale ważne 

jest, żeby pamiętać o odpowiednich 

proporcjach.  

Warto znać 10 podstawowych zasad 

zbilansowanej diety: 
Jedz regularnie 5 posiłków i pamię-

taj o częstym piciu wody oraz 

myj zęby po jedzeniu. 

Jedz różnorodne warzywa i owoce jak najczę-

ściej i w jak największej ilości. 

Jedz produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarni-

ste. 

Pij co najmniej 3-4 szklanki mleka dziennie. 

Jedz chude mięso, ryby, jaja, nasiona roślin 

strączkowych oraz wybieraj tłuszcze roślin-

ne zamiast zwierzęcych. 

Nie spożywaj słodkich napojów oraz słodyczy  

( zastępuj je orzechami i owocami). 

Nie dosalaj potraw, nie jedz słonych przekąsek 

i produktów fast food. 

Bądź codziennie aktywny fizycznie co najmniej 

godzinę dziennie ( ograniczaj oglądanie te-

lewizji, korzystanie z komputera i innych 

urządzeń elektronicznych do 

2 godzin). 

Wysypiaj się, aby Twój 

mózg mógł wypocząć. 

Sprawdzaj regularnie masę 

ciała. 

W zbilansowanej diecie nale-

ży spożywać 3 posiłki dzien-

nie ( śniadanie, obiad, kola-

cję) oraz dwie przekąski 

( drugie śniadanie i podwie-

czorek). Regularnie spożyte 

posiłki chronią przed gwałtownymi spadkami 

poziomu cukru we krwi, a tym samym przed 

uczuciem głodu, zmęczenia i złym humorem. 

Pierwsze śniadanie powinno być 

zjedzone przed wyjściem do szkoły 

( do godziny od przebudzenia), 

ostatni posiłek natomiast około dwie 

– trzy godziny przed zaśnięciem. 

Pełnowartościowe śniadanie powin-

no zawierać warzywa lub owoce, 

produkt zbożowy, produkt mleczny 

lub inne źródło białka jak jaja, wę-

dlinę, rybę lub pastę z roślin strącz-

kowych. Uzupełnieniem powinien 

być dodatek dobrego masła lub oleju 

roślinnego. Mogą to być np. kanapki 

z pieczywa żytniego na zakwasie z 

wędliną drobiową, sałatą, pomido-

rem i szczypiorkiem. Dobrze byłoby 

wypić też szklankę chudego mleka 

lub zjeść jogurt naturalny. Dzięki 

takiemu śniadaniu glukoza jest stopniowo uwal-

niana do krwi, co wpływa korzystnie na funk-

cjonowanie mózgu. Właściwie zbilansowany 

poranny posiłek uchroni nas przed napadem na-

głego głodu, poprawi pamięć i koncentrację.  

 

Uczniowski Zespół ds. Promocji Zdrowia 
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Z inicjatywy  Szkółki pływania „Meduza” i funda-

cji „Dajemy Wybór” z Kazimierzy Wielkiej, dnia 

19 maja 2019 roku został zorganizowany spływ 

kajakowy z Pińczowa do Chrobrza -3,5 h Nidą. 

Pół roku trwała akcja zbierania pieniędzy na stronie 

www.zrzutka.pl pod hasłem „Płyniemy dla Mary-

si”. Do tej pory 64 osoby wzięły w niej udział, 

wpłacając łącznie  9391zł. Kwota ta przeznaczona 

będzie na ortezy i 

rehablitację dla 

Marysi Kozłow-

skiej - uczennicy  

1klasy technikum 

informatycznego 

w naszym  

Ośrodku, która  

choruje na prze-

puklinę oponowo

-rdzeniową oraz wodogłowie. Dzięki  ortezom  Ma-

rysia będzie mogła stabilnie stać i w 

przyszłości stawiać pierwsze kroki. 

Pogoda podczas spływu dopisała. Z 

przystani w  Pińczowie wypłynęło 50 

kajaków. Marysia, pomimo obaw, 

zdecydowała się płynąć  bo chciała 

pokazać, że  można uprawiać  ten 

sport, będąc osobą niepełnosprawną. 

Płynęła z wolontariuszem Pawłem i 

nawet sama wiosłowała… Była bar-

dzo przejęta, gdy opowiadała o spły-

wie:,,Przeżywałam że będzie tyle lu-

dzi i że  oni wszyscy mają tak dobre 

serca i płyną dla mnie. Na początku 

akcji, którą zorganizowali  moi przy-

jaciele, miałam obawy, że to nie wy-

pali, że ludzie nie będą tym zainteresowani. Zapa-

dła decyzja o utworzeniu portalu crowfundingowe-

go, gdzie można wpłacić dowolną kwotę. Portal 

daje też możliwość ustalenia "nagród" dla wpłaca-

jących. Na stronie www.zrzutka.pl  można było 

wybierać pośród różnych nagród: np. płytę Ewy 

Farny, książke, czepek pływacki, pizzę,T-shirt, wa-

kacyjny kurs pływania, czy też udział w spływie 

kajakiem Nidą. Okazało się jednak, że moje obawy 

były nieuzasadnione - na apel organizatorów odpo-

wiedziało tyle osób! większość  z nich wzięło 

udział w spływie, a niektórzy płynęli w moim sercu 

wirtualnie, bo dokonali wpłaty bezinteresownie. 

Podczas ogniska i biesiady w Krzyżanowicach, w 

gospodarstwie agroturystycznym p. Marka Durleja, 

na zakończeniu 

naszej wspólnej  

przygody, mia-

łam okazję po-

dziękować 

wszystkim, któ-

rzy pomogli i 

płynęli dla 

mnie. Na przy-

kład wszystkie 

kajaki, miejsce postojowe wraz z biesiadą, zostały 

udostępnione przez pana Marka bezpłatnie. Swoją 

cegiełkę dołożył też Jacek Nowak, dyrektor Zespo-

łu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, który udo-

stępnił kajakarzom szkolnego busa. Przekonałam 

się, że ci wszyscy wspaniali ludzie są bardzo, bar-

dzo ciepli... Podchodzili do mnie, podawa-

li ręce, przytulali mnie. To było niesamo-

wite przeżycie! Ten dzień zapamiętam na 

zawsze”. 

Wydaje się, że Marysia jest nie lada szczę-

ściarą i ma chyba nawet ,,chody” u Pana 

Boga, bo przez 

cały dzień 

spływu utrzy-

mywała się 

piękna, sło-

neczna pogoda, 

a dopiero pod 

dachem, na 

ognisku zaczę-

ło obficie pa-

dać. Wszyscy wioślarze 

wrócili do domu w do-

skonałych humorach. 

Pieniądze na rehablitację  i  ortezy Marysi można 

wpłacać nadal, wchodząc na strony:  

https://zrzutka.pl/c7hn24 

https://pomagam.pl/whvorbci  
Zainteresowanych takim aktywnym wypoczynkiem 

zapraszam też do odwiedzenia strony:  

http://nidakajakiem.pl/ 

Maria Kozłowska grupa III 

 

http://WWW.zrzutka.pl
https://zrzutka.pl/c7hn24
https://pomagam.pl/whvorbci
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Wiecie już że nie-

dawno miałam oka-

zję spełnić swoje 

kolejne marzenie. 

Jak zazwyczaj, tak i 

tym razem wiązało 

się ono z moją pasją 

do musicali i pracy 

pewnego Jana. 

Znów poczułam, że 

miejsce, które daje mi 

azyl i poczucie bezpie-

czeństwa to teatr. Tym 

razem wraz z grupą 

bliskich mi osób od-

wiedziłam  Teatr Mu-

zyczny im Danuty Ba-

duszkowej  w Gdy-

ni. Muszę powiedzieć, że nie wierzyłam  w to, że 

to  wszystko dzieje się naprawdę dopóki nie zasia-

dłam w pociągu do Gdyni. Wchodząc do teatru 

czułam, że będę świadkiem czegoś niepowtarzalnie 

pięknego i wyjątkowego. 

Dziś czuje się Esmeraldą, kobietą młodą, piękną, 

kobietą która zna swoją wartość. Kobietą, która 

nigdy się nie podda, lecz  potrafi walczyć o swoje, 

potrafi spełniać marzenia. Podobnie jak Esmeralda, 

ja też walczyłam o miłość ze strony swojego Pho-

oebus'a.  Walczyłam do samego końca, podobnie 

jak ona. Chciałam tylko, jak i ona, by moje uczucie 

zostało odwzajemnione. Śpiewana przez Esmeraldę 

pieśń „ Ave Maria” sprawiła, iż poczułam, że mu-

szę wybaczyć Bogu to, że zabrał mi mamę. Zrozu-

miałam również, że żal i pretensje nie pomogą ani 

mi w dalszym życiu, ani mojej mamie w odpoczy-

waniu i życiu tam na górze w lepszym świecie. 

Prosiłam Marię wraz z Esmeraldą, aby chroniła 

mnie przed tym żalem i wybaczyła mi, że on mimo 

upływu lat dalej jest we mnie. Podczas tej pieśni po 

raz kolejny poczułam, że mama jest ze mną, że na-

sza miłość zburzy mury stawiane nawet  przez sa-

mą śmierć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspomniany Jan, odtwórca głównej roli w  musi-

calu „Notre Dame de Paris” 

 

Jolanta Mazur (przedruk z mojego  bloga: 

www.opowiadaniajoli.pl, do czytania którego ser-

decznie Was zapraszam:)  

.  
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Kochani  

Dziś znowu fotografia - zgadzam się ze słowami, 

jakie na niej widnieją. Przyznaję, nie przychodzi mi 

to łatwo. Dziś jednak powiem to Wam i samej so-

bie: jestem z siebie dumna! Jestem dumna z tego, 

jakim jestem człowiekiem. Jestem dumna ze swoje-

go optymizmu, ze swojego samozaparcia. Dumą 

napawa mnie każde kolejne spełnione marzenie. 

Moją chlubą, wielką dumą i moim dzieckiem jest 

ten blog. 

     10 maja  2019 r 

SAMOTNOŚĆ 

Oglądając telewizję, doznałam natchnienia na te-

mat samotności społecznej. Niestety muszę się zgo-

dzić, że jest ona coraz większa. Jednak nie zgodzę, 

się z tym aby wszystkiemu winny był postęp tech-

nologiczny. Pewnie w jakimś stopniu, faktycznie 

tak jest. Wiem jednak, że niektórzy ludzie sami so-

bie budują mur samotność. Ludzie coraz częściej 

boją się nowych znajomość. Boimy się również 

ciepłych gestów wobec siebie. Nie przytulamy się 

twierdząc, że "to nie wypada." Zapominamy o 

uśmiechu, zapominam o wzajemnej życzliwość. 

Nie potrafimy się wzajemnie słuchać. Często za-

miast prosić, wychodzimy z założenie, że coś nam 

się należy. Wykazując tym samym postawę rosz-

czeniową i egoizm. Zwyczajnie nie mam dla siebie 

czasu. Nie mamy czasu na rozmowę, na ciepły gest 

na uśmiech. Nie mam czasu dla drugiego człowie-

ka. Ważniejsza jest dla nas pogoń za karierą, niż 

drugi człowiek. Wszystko po to by być lepszym od 

przysłowiowego Kowalskiego. Jesteśmy zazdrośni 

o sukcesy innych. Nie potrafimy cieszyć się cu-

dzym szczęście, cudze nieszczęście napawa nas 

radością. Okropne? Niestety prawdziwe, następ-

nym razem gdy powiem, że jesteśmy samotni, bo 

technologia komórki, laptopy, inter-

net.  Zastanówmy się czy nie jest nam wygodnie 

tak mówić. Czy przypadkiem nie szukamy uspra-

wiedliwienia dla samych siebie. Zwyczajnie nie 

mając czasu na nowe znajomości. Mojej osobie 

technologia nie przeszkadza. Powiedziałabym, że 

nawet pomaga. Nie czuje się samotna żyjąc z tech-

nologią. Posiadam czas dla drugiego człowieka. 

Cenie sobie rozmowy, wzajemne wsparcie. Potrafię 

cieszyć się ze szczęścia bliskich mi osoby, uśmie-

cham się do ludzi. Przytulam i jestem przytulana 

Powiecie, że siedzę w domu, nie pracuje więc zwy-

czajnie mam na to czas. 

18 maja 2019r. 

 

Jolanta Mazur (absolwentka naszego Ośrodka, re-

daktorka naczelna kwartalnika „Z Górki” w la-

tach: 2009-2011, autorka bloga: 

www.opowiadania Joli) 

http://opowiadaniajoli.blogspot.com/2019/05/duma.html
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W tym ostatnim artykule  

opowiem Wam o mojej 

dobrej koleżance oraz 

absolwentce  naszego 

Ośrodka, Patrycji. Patry-

cja  jest silną kobietą, 

która spełnia swoje ma-

rzenia i świetnie sobie  

radzi w życiu. Jest osobą pełną optymizmu .  

Patrycja skończyła u nas Szkołę Policealną o kie-

runku administracja. Od roku pracuje również w 

tym zawodzie i, co najważniejsze, jest z tej pracy 

zadowolona.  

W przeszłości  brała udział w sesjach 

zdjęciowych, a także w konkursach dla 

fotomodelek na wózkach, osiągając 

zresztą sukcesy. Co najważniejsze, nie 

wstydzi się swojej niepełnosprawności, 

a wózek wydaje się być dla niej atutem. 

Właśnie to  najbardziej w niej lubię, że 

ma dystans do siebie i akceptuje się w 

pełni. Pod koniec maja udało mi się z 

nią w końcu umówić na sesję zdjęciową 

( jak wiecie interesuję się fotografią). 

Świetnie mi się z nią współpracowało i 

obie stwierdziłyśmy, że sesja w stu pro-

centach się udała. To była moja pierw-

sza taka sesja, z której jestem bardzo 

zadowolona. 

 

Jak wspomniałam powyżej, to niestety mój ostatni 

artykuł, ponieważ 19 czerwca definitywnie kończę 

szkołę. Bardzo tego żałuję, no ale cóż, wiek nie po-

zwala dokończyć mi kierunku;D/ 

 

Umieszczam zatem parę zdjęć z sesji z najlepszą 

modelką  na  świecie i pozdrawiam gorąco wszyst-

kich moich czytelników:)  
 

    

 

    Nicole Wichary grupa III 
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Za nami ekscytujący sezon pe-

łen niespodzianek, emocji do 

samego końca w Piłce Noż-

nej!!! 

W tym artykule skupię się na podsumowaniu naj-

ważniejszych europejskich lig. 

Nie da się ukryć, że tegoroczne rozgrywki ligowe 

we wszystkich krajach były niezwykle zacięte. W 

Anglii  jak równy z rów-

nym Liverpool walczył z 

Manchesterem City o 

pierwsze od 30 lat mi-

strzostwo Kraju, lecz eki-

pa The Citizens ostatecz-

nie wygrała nieznacznie. 

Na niemieckich boiskach 

rządziły ekipy Bayern 

Monachium i  Borussia 

Dortmund. Na początku 

Bawarczykom szło jak po gruzie, zaś żółto-czarni 

Od początku mieli fantastyczną passę zwycięstw. 

Do czasu, gdy doszło do ostatniego szlagierowego 

spotkania między tymi ekipami, gdzie Bawarczycy 

rozgromili Dortmund-

czyków 5:1.   Później, 

już dowiózł Bayern do 

końca tytuł mistrza Nie-

miec. 

We Francji, nie mogło 

być inaczej. Paris Saint 

Germain naszpikowane 

gwiazdami z ogromną 

przewagą wygrała Li-

gue 1.  Jestem rozczaro-

wany grą  As Monaco, które w tym sezonie walczy-

ło o… utrzymanie w najwyższej klasie ligowej . 

Ekipa z księstwa grała poniżej oczekiwań, a pod-

opieczni Leonardo Jardima  cudem uniknęli spad-

ku, do którego byli bardzo blisko. 

La Liga została zdominowana przez Barcelonę. 

Dość nieoczekiwanie słabo 

grał Real Madryt, który w 

pewnym momencie był w 

strefie spadkowej. Jednak 

Los Blancos pod koniec 

sezonu zdołali się wspiąć 

na top 3.  Po odejściu Cri-

stiano Ronaldo do Juventu-

su i Zinedine Zidana, 

Serie A  zakończyło się mi-

strzostwem Juventusu, SSC 

Napoli było tuż za nimi, bardzo ciekawie jednak 

toczył się bój o dwa ostatnie miejsca premiujące do 

gry w Lidze mistrzów. O tą lokatę otarło się kilka 

zespołów.   AC Milan na czele z Krzysztofem Piąt-

kiem, Inter, oraz będąca w 

bardzo dobrej formie Ata-

lanta Bergamo.  Wszystko 

rozwiązało się w ostatniej 

kolejce, po której okazało 

się, że AC Milan przegrał tą 

rywalizację z Interem i Ata-

lantą. 

Ciekawa sytuacja działa się 

również na Ekstraklaso-

wych  boiskach.  W wyści-

gu o miano najlepszej drużyny polskiej ligi  do 

końca, jak równy z równym walczyły drużyny: Le-

gia Warszawa, Piast Gliwice oraz Lechia Gdańsk.  

Rewelacyjny w tym sezonie Piast Gliwice, który w 

decydującej fazie rozgrywek ani 

razu nie przegrał, wywalczył za-

służony Tytuł. 

 

Myślę, że był to sezon pełen nie-

spodzianek. Do samego końca to-

warzyszyły kibicom niesamowite 

emocje związane z meczami o naj-

lepsze lokaty. Mam nadzieję, że 

przyszły sezon piłkarski będzie 

równie ciekawy, a nawet ciekawszy od tego nie-

dawno zakończonego. 

 

Piotr Nowaczyk gr.VII 
 

Żródło.www.google.pl/Mistrz Premier League 2018/2019 

http://1.www.google.pl/Mistrz
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Riverdale 

Jak mroczne i ponure tajem-

nice może skrywać małe nie-

winne miasteczko? Przeko-

najcie się na własnej skórze i 

w tej recenzji- rzecz jasna. 

Zaczynajmy! 

Riverdale jest serialem mło-

dzieżowym wyprodukowa-

nym na podstawie komiksów "Archie". Akcja se-

rialu dzieje się w małym mia-

steczku tytułowym Riverdale. 

Pierwszy sezon opowiada o za-

mordowaniu syna bogatej rodzi-

ny. Przyjaciele postanawiają roz-

wiązać zagadkę okoliczności je-

go śmierci. Oprócz  śledztwa 

głównych postaci poznajemy ich 

bliżej, obserwujemy ich zacho-

wanie lub jak radzą sobie ze 

swoimi problemami czy związ-

kami, których nie brakuje. A  

wszystko to  owiane tajemnicą , 

a czasem mrocznym klimatem. Riverdale to pro-

dukcja, w której wszystko do siebie pasuje idealnie 

i tworzy spoistą, świetną historie, którą pochłania 

sie na raz. Każda postać ma swój indywidualny, 

niepowtarzalny i głęboki charakter, dzięki temu 

serial nabiera niesamowitych rumieńców i żyje. 

Mamy poukładanego rudzielca Archiego Andrew-

s'a który, marzy o tworzeniu muzyki, Betty Cooper 

która, jak się przekonujemy walczy sama z sobą. 

Piękność, Veronice Lodge, która przeprowadza się 

z Nowego Yorku, przyjaciela Betty Kevina Kellera 

oraz nieco odizolowanego i ekscentrycznego, Ju-

gheada Jonesa.  Cheryl Blossom okrutną, bezczelną 

jednocześnie kruchą i delikatną. A co z rodzicami? 

Są ale też mają swoje sekrety i sekreciki. 

Najciekawszą osobą w całym serialu jest Jughead 

( grany przez Cole’a Sprousa) młody chłopak 

skrzywdzony przez los. Dość wycofany, skryty, 

wrażliwy. A na dodatek jest tak jakby narratorem, 

opowiada nam cała tą historie, pisząc książkę o ich 

przygodach. Dodając całej historii odrobinę dresz-

czyku emocji. Jest to bardzo zagadkowa postać, 

która stała się jedną z moich ulubionych. 

Serial dostarczył mi wiele wrażeń, rozbawienia, 

gniewu czy wzruszenia aż do łez. Jedno jest pewne 

wywiera duże wrażenie. Póki co to jeden z najlep-

szych, najbardziej wciągających seriali 

jakie przyszło mi oglądać, nie w sposób 

sie nudzić. Czekam na kolejny sezon, 

polecając serial wszystkim tym, którzy 

jeszcze go nie widzieli. Cześć! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Justyna Grońska gr. II  
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„Lucyfer” 

 

„Na początku anioła Lucyfera przegnano z nieba i 

skazano na władanie piekłem po wieczność, ale ten 

postanowił zrobić sobie wakacje.” 

Zapewne to imię kojarzy wam się z diabłem oraz 

piekłem - i słusznie. Ale to nie tylko historia o 

przygodach biblijnego Pana piekieł - jest to coś o 

wiele ciekawszego -  a jeśli zostaniecie na dłużej, 

dowiecie się więcej. Zapraszam na krótką recenzję 

pewnego serialu!!  

 

Historia ta zaczyna się dość ciekawie. Pewnego 

dnia Lucyfer Morningstar opuszcza piekło, by zro-

bić sobie wolne i odpocząć od obowiązków. Trafia 

do Los Angeles, zabierając ze sobą piękną Mazi-

keen - demona piekieł. Wiem, brzmi trochę strasz-

nie, ale tylko troszkę, uwierzcie mi. Wynajmuje 

nocny klub Lux. Zaczyna korzystać do woli z uro-

ków miasta. I właśnie w tym momencie akcja się 

rozkręca. Otóż, poznaje piękną panią detektyw 

Chloe Decker, która jako jedyna jest odporna na 

jego urok, co go drażni. Postanawia zatrudnić się 

jako konsultant policji, by być blisko tajemniczej 

pani detektyw i odkryć prawdę. Prawda okazuje 

się szokująca i na zawsze odmienia życie naszych 

bohaterów. Więcej wam nie zdradzę... 

Serial „Lucyfer” w reżyserii Toma Kapinosa oka-

zał się kryminałem fabularnym z domieszką fanta-

sy. Co mnie zaskoczyło pozytywnie. Opowiada on 

o upadłym aniele, któremu przyszło strzec piekła. 

Bohatera poznajemy, gdy w jego klubie dochodzi 

do zabójstwa. Tam też właśnie poznaje naszą pa-

nią detektyw. Pomiędzy nimi szybko nawiązuje się 

zagadkowa więź i oboje łączą siły w rozwiązania 

zagadki morderstwa. Po sukcesie, nie może się go 

pozbyć i tym sposobem ich drogi się krzyżują na 

kolejnych sprawach kryminalnych. 

Lucyfer w serialu to piekielnie przystojny mężczy-

zna z brytyjskim akcentem, którego pomimo licz-

nych wad pokochały kobiety, bo nie w sposób go 

nie lubić. Perypetie bohaterów pokazane są z dużą 

dawką humoru i szczerze Jedno wam powiem -

dawno się tak nie uśmiałam. Dużym zaskoczeniem 

jest, że Lucyfer nie kryje się z tym że jest diabłem, 

lecz rozpowiada wszystkim dokoła, nawet jeśli 

nikt mu nie wierzy. Ale w swojej demonicznej po-

staci nie wygląda tak strasznie, jak go malują. 

Ważnym wątkiem jest też postawa Lucyfera wo-

bec ojca (Boga) - każdą rozwiązywaną sprawę 

utożsamia ze swoją osobistą sytuacją. Nawet jego 

stosunek do swojego anielskiego brata Amanidela 

pokazuje jego otwartą i kochającą postawę. Nie 

daje po sobie poznać, że zaczęło mu zależeć na 

Chloe, boi się jednak jej reakcji na to, kim jest. 

Zatem więc, po długim zastanowieniu, możemy 

sobie zadać pytanie - czy wierzymy w zło osobo-

we? Czy jesteśmy w stanie pojąć jego istotę i wagę 

w podążaniu ku dobru? Na te pytania każdy sam 

musi sobie w duchu odpowiedzieć. Mogłabym pi-

sać i pisać, ale wystarczy. Z całego serca polecam 

każdemu ten serial, gwarantuję - nudzić się nie bę-

dziecie. Miłego oglądania :) 

 
 

 

   Justyna Grońska gr. II  
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Jestem już po maturze i trzeciego czerwca bieżące-

go roku, miałam przyjemność spotkać 

się z jedną z najpopularniejszych wo-

kalistek w Polsce, a zarazem moją 

największą idolką. Mowa o Agnieszce 

Chylińskiej - to artystka wyjątkowa, 

charyzmatyczna, pewna siebie i bez-

kompromisowa. Już jako osiemnasto-

latka odnosiła ogromne sukcesy w 

zespole O.N.A utworzonym przez 

Grzegorza Skawińskiego. To kobieta 

o niezwykle mocnym rockowym gło-

sie, który można rozpoznać dosłownie 

wszędzie. Warto również wspomnieć, 

że kilka dni temu miała miejsce pre-

miera czwartej częśći jej najnowszej 

książki dla dzieci pt. "Zezia. Miłość i 

bunt na statku", której fabuła skupia 

się na czternastolatce, walczącej z 

problemami dorastania - to spojrzenie dorosłej ko-

biety na nastoletni świat. Właśnie tego dotyczyło 

owe spotkanie, które miało formę jej podpisywa-

nia. Muszę przyznać, że na drodze napotkałam 

mnóstwo przeszkód, które o mały włos nie dopro-

wadziły do niepowodzenia m.in. zamknięte wej-

ście, brak windy i ogromna kolejka. Byłam niesa-

mowicie podekscytowana, zważywszy że Pani 

Agnieszka przyjęła mnie poza kolejnością i sama 

zawołała mnie do siebie. Na przywitanie bardzo 

serdecznie mnie przytuliła, podziękowała za przy-

bycie i widząc moje wycieńczenie spowodowane 

dużym wysiłkiem, oczywiście zażartowała mó-

wiąc :"Biedna moja, dziękuję Ci chyba pobiłaś 

wszystkie rekordy". Cały czas mnie przytulała, a ja 

czułam, że przytulam kogoś mi niewiarygodnie bli-

skiego… Cudowne przeży-

cie. Po podpisaniu książki, 

wykonaniu kilku pamiątko-

wych zdjęć i krótkiej roz-

mowie, pożegnałyśmy się. 

Nie byłabym być sobą, gdy-

bym nie podarowała jej cze-

goś od siebie - był to list, w 

którym opisałam przeżycia 

związane z jej twórczością, 

wyjaśniłam, jakie emocje u 

mnie wywołuje i co dzięki 

temu zyskuję. Najważniej-

sze jest jednak to, że nie-

zmiennie od dziesięciu lat 

jest dla mnie równie ważna 

jako osoba.  Mamy ze sobą 

wiele wspólnego: te same 

zainteresowania, sposób myślenia o świecie, poglą-

dy na życie, a przede wszystkim wrażliwość, która 

mam nadzieję zostanie w nas na zawsze! To było 

moje pierwsze i liczę, że nie ostatnie spotkanie z tą 

niezwykłą, serdeczną osobą. Pozostanie w mojej 

pamięci na zawsze! 

Pozdrawiam wszystkich czytelników  „Z Górki”! 

 

 

 

 

Adrianna Kacińska 
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MODA WIOSNA-

LATO 2019 
 

 

Cześć tu Wiki. Jestem 

uczennicą klasy II 

technikum informa-

tycznego w naszym 

Ośrodku.  Modą zaczę-

łam interesować się 

około 7 lat temu, kiedy miałam okazję wybierać 

sobie sama ciuchy. Zawsze lubiłam ładnie się ubie-

rać, a w tym sezonie najbardziej podobają mi się 

garnitury i dżinsy. Zachęcam do przeczytania mo-

jego artykułu na temat: Co jest modne --?  

 

 Kokardy – najlepiej w rozmiarze XXL,  

Trendy wiosna-lato 2019,                                        

uszyte z tego samego materiału co reszta  

 to sentymentalny powrót do lat 90.                         

ubrania albo być dobrane jako kontrast 

Sprany jeans - kurtki, spodnie, spódniczki,              

Print na princie -  krata, kwiaty, groszki,  

spodnie, kamizelki, szorty,  koszule, sukienki.         

cętki, logotypy, napisy  

 

Kolor toffi, pomarańcz wpadający w brąz,             

Błysk – metaliczne materiały, cekiny, 

 karmel - lejące się karmelowe koszule,                  

kolory srebro, złoto, różowe złoto, miedzi, 

karmelowe botki, kombinezony, proste                   

błyszczące się kamizelki, spodnie, buty, 

oversize’owe kurtki, bluzki i płaszcze                     

sukienki, połyskujący się makijaż oraz  

pozbawione dodatkowych zdobień.                         

biżuteria 

Kolorowe garnitury – w kolorach                         

Tie-die – to styl ubrań które wyglądają jak 

neonowych np. różu, cytrynowego,                        

własnoręcznie pomalowane, nieregularne  

limonowej zieleni, ale i także w kolorze,                

plany farby rozlanej na materiale,  

soczystej czerwieni.                                                

przenikające się kolory w motyw ombre. 

 

 

 

    Wiktoria Bala grupa II 

 

Źródło: www.elle.pl 
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Zdrowo i kolorowo 

 

Wiosna - to czas na odzyskanie energii i odświeże-

nie nie tylko garderoby, ale przede wszystkim co-

dziennego menu dla całej rodziny. Czas na zieloną 

rewolucję w kuchni, pozytywną kolorystycznie i 

wartościową pod względem odżywczym. Chrupią-

ce, wiosenne sałatki z młodych warzyw to najlep-

szy sposób na wiosenne porządki w jadłospisie.  

Zapraszamy do wypróbowania naszych propozycji. 

Sałatka wiosenna 

Składniki 

 główka sałaty 
 1 zielony ogórek 
 pęczek rzodkiewek 
 2 pomidory 
pęczek szczypiorku 

 
Sos 

 3 łyżki oliwy 
  łyżka posiekanego koperku 
 mała cebula drobno posiekana 
 1 ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę 
1 łyżeczka tymianku 

 
Przygotowanie 

1. Sałatę kroimy w  kawałki, dodajemy pokrojo-

nego w duże kawałki ogórka, 

pomidora, rzodkiewki, posie-

kany szczypiorek i delikatnie 

mieszamy; 
Wszystkie składniki sosu mie-

szamy i polewamy sałatę. 
 

Sałatka z nasionami 

Składniki: 

 makaron 
 jajko 
 rzodkiewka 
ogórek 

 szynka 
 ser żółty 

 natka pietruszki 
 pestki dyni 
 nasiona słonecznika 
majonez 

sól, pieprz 

Przygotowanie: 

Makaron (kształt według upodobań) ugotować 

zgodnie z przepisem na opakowaniu. Jajka ugoto-

wać na twardo. Rzodkiewkę i ogórki pokroić w 

plasterki, ser, szynkę i jajko w kostkę. Pietruszkę 

drobno posiekać. Wszystkie składniki wymieszać, 

przyprawić solą i pieprzem. Dodać  2 łyżek majo-

nezu, dokładnie wymieszać. Smacznego! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Nina Kik gr.III 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.makarony.co/skladniki/574/ogorek
http://www.makarony.co/skladniki/382/majonez
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Dzisiaj, na prośbę czytelników znów fraszki; na 

początek proponujemy dalszy ciąg „drobiazgów” 

Stanisława Jerzego Leca:  

 

„Małżeństwo doskonałe” 

Żona - łania, 

Mąż z rogami ugania 

 

„Przepis kucharski” 

Niech sobie ten przepis przeczyta elita 

Że każda śmietanka na deser jest bita 

 

„O czystości” 

Nawet przy studni mieszkają brudni 

* 

Najbezpieczniej na dnie 

niżej nie upadnie 

* 

Droga do grzechu  

wymaga pośpiechu 

 

„Przepis walki” 
Ciosu się unika  

nie przeciwnika! 

 

„Nie narzeka” 

Płynie zawsze z prądem jak rzeka 

Na brak koryta nie narzeka 

 

„Fraszka smutna” 

Kiedy komuś spadną spodnie 

trudno mu je podnieść godnie 

 

Wielki szacunek miał fraszkopisarz do mistrzów 

słowa, takich jak Adam Kaden, Jan Czarny, Marian 

Załucki czy Ludwik Puget. Ten ostatni napisał jed-

ną z najpiękniejszych – zdaniem autora: 

„Podział cnotami” 
Wiarę mu dała, miłość mu dała 

więc przy nadziei sama została 

Najpoważniejszym konkurentem był jednak dla 

niego Jerzy Sztaudynger. O jego „Piórkach” pisał: 

„Perełki 

Duperełki” 

Sztaudynger nie pozostał dłużny tym zaczepkom: 

„Lec zezem patrzy w moją stronę, 

Bo On fraszki ma z-Lecone”  

Gdy obu panów zobaczyła niegdyś Ryszarda Ha-

nin, znana aktorka, żona Leona Paster-

naka, miała powiedzieć, cytując z Be-

niowskiego – „Oto na słońcach dwóch, 

dwa przeciwne bogi”. Lec się nadął i 

oświadczył: „Tyle tylko, że ja operuję 

w górnych partiach, a pan Jan w dol-

nych!”. Innym razem, podczas 

„Podwieczorku przy mikrofonie”, gdy 

poproszono go o jakąś fraszkę frywolną, miał po-

wiedzieć: – „To domena Sztaudyngera” : 

Przekonajmy się o tym: 

„Naga” 

Naga to ona nie była wcale 

miała pończochy i korale… 

„Ja byłem zwierzę” 

Ja byłem zwierzę. Ona święta 

Ale szeptała: Lubię zwierzęta… 

„Apel” 

Myjcie się dziewczyny 

bo nie znacie dnia ani godziny 

„Etapy pijaństwa” 
W sztok 

i w rynsztok 

„Co robimy?” 

Co robimy od stuleci? 

Dzieci! 

„Pytanie” 

Grzechy mi drogie a cnoty tanie 

Kto temu winien? Wy drogie panie! 

Oprac. Redakcja 
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Imię i nazwisko: 

KUPON  38 

HASŁO: 

  

j 

 

Wycięte kupony z hasłem prosimy 

zanosić do sali nr 19 - właściciel 

szczęśliwego kuponu z właści-

wym rozwiązaniem otrzyma na-

grodę - niespodziankę ! 

 

Redakcja 

Rozwiąż jolkę okresu modernizmu i odczytaj hasło. Jolka to rodzaj krzyżówki, w której rozwiązujący ustala nie 

tylko znaczenie podanych haseł, lecz także miejsce ich wpisywania. Określenia haseł podano w przypadkowej 

kolejności. Hasła zaczynamy wpisywać od miejsc oznaczonych cyframi. Rozwiązanie stanowią litery z zaznaczo-

nych pól czytane rzędami. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie: 

 

  2     1             
  

  3                   
  

  4               
      

  5             
        

  6             
        

    7         
          

  8                   
  

9                     
  

  10               
      

  11                 
    

  12                 
    

13             
          

14             
          

15                 
      

                  
      

                      

Pionowo: … międzywojenne 

Poziomo: 

„ … cynamonowe” w tytule zbioru opowiadań Bru-

nona Schulza 

Imię Jasieńskiego (poety) 

Ildefons albo… autor „Serwus madonna” 

Imię najsłynniejszego przedstawiciela Awangardy 

Krakowskiej 

Niejeden wymyślony przez Bolesława Leśmiana 

Inaczej: surrealizm 

Uprowadził Józia do szkoły ( w „Ferdydurke”) 

Kierunek awangardowy, zapoczątkował go m.in.. 

Marcel Duchamp 

Gatunek literacki, wykorzystany w podtytule jed-

nego z wierszy skamandrytów 

Tytuł powieści Franza Kafki 

Imię głównego bohatera „Przedwiośnia” 

Imię autora  wiersza „Wiosna i wino” 

Leon – malarz i matematyk 

Przewodził szewcom w dramacie Witkacego 

Katastrofista z Lublina 


