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 Andrzej Łukasik, absolwent naszego 

Ośrodka sprzed 24 lat, odwiedził nas 

na początku października br. W na-

szym Ośrodku skończył szkołę za-

wodową na kierunku mechanik urzą-

dzeń precyzyjnych, później kontynu-

ował naukę w technikum w Stalowej 

Woli, a następnie ukończył studia 

wyższe na kierunku Finanse i ra-

chunkowość, dzięki czemu pracuje 

od lat jako księgowy  w Janowie Lu-

belskim, gdzie od czterech kadencji 

pełni także funkcję radnego. Cd. Str. 

7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 20.09. 2019 r. młodzież na-

szego Ośrodka brała udział 

w projekcie „Wodna przygoda – fe-

stiwal wodnej rekreacji” organizowa-

ny przez  Świętokrzyskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

Wiele pozytywnych emocji wśród 

uczestników wyjazdu wywołał rejs 

żaglówką i motorówką po wodach 

Zalewu Cedzyna.  Czyt. Str. 12 

Wszyscy uczymy się w polskich 

szkołach i nie wiemy, czym jest na-

uka za granicą. Tak się składa, że 

jedna z naszych redakcyjnych kole-

żanek miała okazję przekonać się, 

jak wygląda szkoła po norwesku. 

Wiktoria  z sentymentem wspomina 

swój kilkuletni pobyt z rodziną w 

Norwegii. Czytaj str.9 

Ważne tematy: 

 

 Mały Wielki 

Człowiek - roz-

mowa 

 80 rocznica II 

wojny światowej 

 Wybór Samorzą-

du Uczniowskiego 

 Spływ kajakowy 

na zalewie Cedzy-

na 

 Szkoła po norwe-

sku- wywiad 
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Witajcie w ten piękny jesienny czas! Kolejny raz chcę Was zachęcić do prze-

czytania najciekawszych artykułów. Na początek tekst o małym, ale wielkim 

człowieku Andrzeju Łukasiku, który mówi, że każdy może osiągnąć coś wiel-

kiego, pomimo choroby. A jak wygląda  szkoła po norwesku? Sprawdźcie ko-

niecznie, czym różni się od polskiej szkoły.  Nasz Ośrodek organizuje ciekawe 

wycieczki- jedną z nich był spływ kajakowy  na zalewie Cedzyna, który za-

pewnił  nam wiele pozytywnych emocji  i wrażeń. Sięgnijcie także po   recen-

zję serialu „Dom z papieru”. Jest to niesamowita produkcja. Jeśli ktoś z Was 

jeszcze nie oglądał - koniecznie musi dodać go do swojej  listy. Z mojej strony 

to już wszystko i zachęcam Was do przeczytania naszej najnowszej gazetki! 

                                                                                  Justyna Grońska 
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W październiku w naszej szkole odbyły się wybory 

do Samorządu Uczniowskiego. Do głosowania 

uprawnieni byli wszyscy uczniowie, którzy mogli 

oddać głos na karcie wyborczej na jednego 

z kandydatów. Młodzież głosowała w wyborach 

tajnych, bezpośrednich i powszechnych. Wszyscy 

kandydaci zaprezentowali się i przedstawili swój 

program. 

Komisja wyborcza czuwała nad prawidłowym 

przebiegiem głosowania, a po jego zakończeniu 

dokonała obliczeń głosów. Nadzór 

nad przebiegiem wyborów sprawowali opiekuno-

wie Samorządu Uczniowskiego. W skład Samorzą-

du weszły osoby o największej liczbie głosów 

i będą pełnić następujące funkcje: 

Przewodniczący: Adam Konior 

Wiceprzewodniczący: Karol Zuzia, Bartosz Droz-

dowski, Patryk Gabiga 

Członkowie Rady: Weronika Ciszewska, Wiktoria 

Górecka, Justyna Grońska, Paulina Sadowska 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy 

wszystkich uczniów do współpracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Oprac. Redakcja 
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Historią interesuje się odkąd tylko pamiętam. Lubię 

czytać książki historyczne szczególnie pasjonuje 

mnie II wojna światowa. W związku z tym że w 

tym roku przypada 80 rocznica jej wybuchu, 

chciałbym krótko przybliżyć Wam szczegóły jej 

rozpoczęcia. 

 

 

 

 

 

 

II wojna światowa była największym konfliktem 

zbrojnym w dziejach świata. Rozpoczęła się napa-

ścią Niemiec na Polskę 1 września 1939r., a zakoń-

czyła  8 maja 1945r .Objęła zasięgiem działań wo-

jennych prawie całą Europę, 

wschodnią i południowo-

wschodnią Azję, północną  Afry-

kę, część Bliskiego Wschodu i 

wszystkie oceany. Niektóre epi-

zody wojny rozgrywały się nawet 

w Arktyce i Ameryce Północnej. 

Głównymi stronami konfliktu 

były państwa Osi i państwa koali-

cji antyhitlerowskiej (alianci). W 

wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mld 

z bronią. Według różnych szacunków zginęło w 

niej od 50 do 78 mln ludzi. 

1 września o godzinie 15.00 w katedrze polowej 

Wojska Polskiego abp. Józef Guzdek odprawił 

mszę świętą w intencji ofiar II wojny światowej, w 

80 rocznicę jej wybuchu. W modlitwie wspomniani 

zostali także żołnierze, którzy polegli w czasie tego 

największego konfliktu zbrojnego w historii. 

W Wieluniu, mieście, które zostało zbombardowa-

ne jako pierwsze, odbyła się wcześniejsza uroczy-

stość o godz.4.40 odprawiona przez ordynariusza 

wojskowego, który przewodniczył  modlitwie pod-

czas uroczystości rocznicowej. 

W południe na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

odbyła się ceremonia złożenia wieńców na płycie 

Grobu Nieznanego Żołnierza z udziałem m.in. pre-

zydentów Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki 

Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych i przedstawi-

cieli 40 państw. W tym dniu odbyła się także uro-

czystość wręczenia odznaczeń weteranom i komba-

tantom. 

Wieczorem w Teatrze Wielkim odbył się koncert 

upamiętniający 80 rocznicę wybuchu II wojny 

światowej. Zabrzmiało „Polskie Requiem” Krzysz-

tofa Pendereckiego. 

 

 

   

 Oprac. Adam Jakubowski gr IV  
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Zapewne wielu z Was zastanawia 

się nad sensem i rolą powyższego 

tytułu, który dla większości ludzi 

jest bardzo wymowny. Używając słowa „Ojciec”, 

w mojej głowie rozbrzmiewają teksty najsłynniej-

szego polskiego rapera Piotra „Magika” Łuszcza, 

którego przeboje dla ludzi w całej Polsce mimo 

upływu lat są nadal bardzo ważne. 

Jego twórczością  zainteresowałam 

się w wieku dwunastu lat. Jego wraż-

liwość, przejawiająca się w tekstach , 

a także przekaz, chwyciły mnie za 

serce. Dziś postanowiłam właśnie w 

tym tekście podzielić się swoimi re-

fleksjami na ten temat, opowiedzieć 

pokrótce jego historię, a przede 

wszystkim złożyć hołd człowiekowi, 

który dla wielu stał się głosem przyszłego pokole-

nia… 

Piotr Łuszcz, znany szerszej publice jako „Magik”, 

urodził się 18 marca 1978r. w Jeleniej Górze w ro-

dzinie robotniczej. W wieku trzech lat przeprowa-

dził się wraz z rodziną do Katowic. Hip –hopem 

zainteresował się już będąc uczniem siódmej klasy 

szkoły podstawowej. Wraz z przyjaciółmi 

„Abradabem” i „Jajonaszem” stworzył zespół 

„Young rapers”. W późniejszych latach ukończył 

technikum elektromechaniczne w Katowicach.  W 

1993 roku w katowickim „Mega Klubie” poznał 

swoją przyszłą żonę Justynę. Młodzi potrafili spę-

dzać ze sobą całe dnie, jeżdżąc na motocyklu i 

„włócząc” się bez celu. Owocem ich miłości był 

syn – Filip, który urodził się pod koniec lat 90. i 

odziedziczył on po swoim ojcu  talent oraz zamiło-

wanie do muzyki. Rok później Magik z braćmi Mi-

chałem i Marcinem Martenami stworzył legendar-

ny „Kaliber 44”, którego nazwę można interpreto-

wać na  dwa sposoby  – jest to rodzaj broni, a także 

nawiązanie do III części „Dziadów” Adama Mic-

kiewicza – „A imię jego czterdzieści i cztery”. Gru-

pa zadebiutowała w 1996 roku  utworem „Magia i 

Miecz”. Tego samego roku ukazał się pierwszy al-

bum zespołu pt: „Księga Tajemnicza. Prolog”. W 

ramach jego promocji zrealizowano teledyski do 

piosenek  „Magia i Miecz” i do autorskiego prze-

boju Magika „Plus i Minus”. Dwa lata później w 

wyniku nieporozumień na tle artystycznym z pozo-

stałymi członkami grupy, Magik opuszcza 

„Kaliber”. W 1998roku z inicjatywy Wojciecha 

Alszera „Fokusa” powstaje zespół „Paktofonika”, 

w którego skład wchodzili Wojciech „Fokus” Al-

szer, Sebastian „Rahim” Salbert i oczywiście Piotr 

„Magik”  Łuszcz. W październiku tego samego ro-

ku ukazały się pierwsze utwory grupy: 

„Priorytety”, „Ja to ja”, „Gdyby”.  Wraz z nadej-

ściem wakacji artyści wyjechali za granicę, gdzie 

podczas pobytu w Niemczech wraz z tamtejszymi 

artystami nagrali utwór „Dwa kilo”. 

Pomimo sukcesów i niekwestionowa-

nej przyjaźni, jak to w każdej grupie, 

dochodziło do spięć na tle artystycz-

nym - najczęściej pomiędzy Fokusem i 

Magikiem. Rahim wspomina to nastę-

pująco:  „(…) O jakąś głupią zwrotkę 

potrafili kłócić się tygodniami. Z Fo-

kusem szło się dogadać, a Magik upar-

ty jak cholera. Sztuka. Dzieło. – to się 

dla niego liczyło. Honor Paktofoniki. Milion razy 

słuchał własnych tekstów. Szukał usterek chociaż 

ich nie było”.   Osiemnastego grudnia 2000 r. uka-

zał się pierwszy album grupy zatytułowany 

„Kinematografia”. Zawierał 16 utworów m.in. Le-

gendarny przebój „Jestem Bogiem”.  Zaledwie 

osiem dni po premierze „Kinematografii” wydarzy-

ła się tragedia: 26 grudnia 2000 roku o godzinie 

6:15 Piotr Łuszcz popełnił samobójstwo, wyskaku-

jąc z okna swojego katowickiego mieszkania. Zo-

stał natychmiast przewieziony do szpitala, gdzie 

pomimo interwencji lekarzy zmarł o godzinie 6:45. 

W 2003 roku odbył się pożegnalny koncert 

„Paktofoniki” – pozostali członkowie zdecydowali 

nie kontynuować działalności po śmierci jednego z 

nich. Na koncert przybyło pięćset osób. Zahipnoty-

zowani fani śpiewali zwrotki, które w oryginale 

wykonywał „Magik”, aby złożyć hołd zmarłemu 

artyście.  Nigdy nie dowiemy się, co tak naprawdę 

skłoniło go do tak rozpaczliwego czynu. Można 

przypuszczać, że było to spowodowane próbą unik-

nięcia zasadniczej służby wojskowej, gdy to Magik 

postanowił udawać osobę niepoczytalną. W wyni-

ku tego przemęczył organizm. Pomimo tej strasznej 

tragedii – Piotr w sercach wielu ludzi po dziś dzień 

jest legendą. Dla mnie to człowiek- zagadka z wiel-

kim talentem, niezwykłą wrażliwością, która inspi-

ruje mnie do tworzenia coraz to nowych rzeczy.  

Magik, dla mnie i dla wielu – „Jesteś Bogiem”! 

Na zawsze w mojej pamięci! 

  Oprac. Adrianna Kacińska gr.I 
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Mam na imię Adrian i je-

stem uczniem pierwszej 

klasy technikum informa-

tycznego. Od trzeciej klasy 

szkoły podstawowej intere-

suję się informatyką, dlate-

go nie miałem wątpliwości, 

jaką szkołę wybrać. Lubię 

składać komputery i kon-

struować elektroniczne 

urządzenia np. zegar, gło-

śniki, termometr, wyświe-

tlanie tekstu na mini matrycy. Na pewno każdy z 

Was posiada laptop albo komputer, ale nie wszyscy 

wiedzą, co jest w środku.  W tym artykule chciał-

bym zatem przybliżyć Wam kulisy składania kom-

putera  stacjonarnego. 

 Dobieranie części do komputera 

Do złożenia komputera są potrzebne: 

-płyta główna 

-ram 

-procesor 

-chłodzenie procesora 

-karta graficzna 

-dysk 

-obudowa 

-zasilacz 

jak widać nie ma dużo części, ale za to można bar-

dzo łatwo coś zepsuć. Teraz się skupimy na poje-

dynczych podzespołach: 

Płyta główna 

Płyta główna to jednostka łącząca inne podzespoły 

z sobą. Płytę można porównać do ciała człowieka 

które łączy wszystkie organy. Przy zakupie płyty 

głównej trzeba zwracać uwagę na gniazdo proceso-

ra, aby było kompatybilne z naszym procesorem. 

tutaj prosty przykład  

Na przykładzie widać tą samą płytę główną, a mo-

że różne procesory. 

Drugim ważnym elementem są parametry pamięci 

RAM. 

RAM 

W pamięci RAM są trzy ważne parametry: 

 pojemność 

 prędkość 

 rodzaj pamięci RAM 

wyróżniamy zastosowania 

laptopy  SO-DIMM 

komputery stacjonarne DIMM, ale spotyka się też 

RAM SO-DIMM i ECC-DIMM 

serwery RAM ECC-DIMM 

generacje RAM 

RAM DDR pojemność jednego modułu od 64 MB 

do 1GB i prędkość RAMu od 200mhz do 433mhz 

RAM DDR2 pojemność jednego modułu od 

256MB do 4GB i prędkość RAMu od 400mhz do 

1066mhz 

RAM DDR3 pojemność jednego modułu od 

512MB do 8GB i prędkość RAMu od 800mhz do 

2400mhz 

RAM DDR4 pojemność jednego modułu od 

2GB do 32GB i prędkość RAMu od 2133mhz do 

3200mhz 
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Procesory 

Z procesorem jest jeden problem, gdyż wybór zale-

ży od zastosowania, bo do grania będzie potrzebny 

inny procesor, niż do obróbki filmów. Przy zakupie 

trzeba patrzeć na socket i czy płyta główna obsłu-

guje dany procesor. Wydajność procesora najlepiej 

sprawdź na jakichś porównaniach. 

Są trzy typy procesorów: LGA, PGA oraz BGA 

Różnice pomiędzy poszczególnymi typami: 

LGA- na procesorze nie ma pinów, większość pro-

cesorów intel i pojedyncze modele u AMD 

PGA- na procesorze są piny, większość procesorów 

AMD jest na PGA i starsze procesory Intel 

BGA- stosuje się do laptopów i do montowania 

GPU do PCB 

Taktowania procesorów (planowanie jego czynno-

ści w czasie) w dzisiejszych czasach nic nie znaczą, 

bo Intel Pentium 4.3 GHz to nie to samo co i5 3 

GHz. Procesor można podkręcać, co pozwala wy-

ciągnąć kolejne FPSy, lecz nie każdy procesor 

można podkręcić u Intela. Procesory z dopiskami K 

można podkręcać, natomiast z procesorami AMD 

jest trochę inaczej, gdyż dawniej tylko procesor z 

dopiskiem Black Edition można było podkręcać, 

teraz natomiast można podkręcać każdy procesor 

AMD. 

Chłodzenie procesora 

Można chłodzić procesor na dwa sposoby: pierw-

szy to chłodzenie powietrzne, a drugi to chłodzenie 

wodne. Do niektórych procesorów dodaje się chło-

dzenie powietrzne tak zwany BOX 

i takie chłodzenie, jeśli nie planuje się bawić w 

podkręcanie procesora, wystarczy. 

Karta graficzna 

Z kartą graficzną jest ten sam problem, co z proce-

sorem. Jest dużo kart, ale nie wszystkie się nadają 

do grania, seria kart GTX to są typowe karty do 

grania, a na przykład Quadro to karta dla grafików; 

jeśli komputer będzie do biura, to nawet nie trzeba 

kupować karty graficznej, gdyż wystarczy zintegro-

wana. 

Obudowa 

Obudowa to kwestia gustu, ale trzeba patrzeć na to, 

ile jest wentylatorów w obudowie, ile jest miejsc na 

montaż wentylatorów i czy ma jakieś filtry. 

Dyski 
Jest kilka rodzajów dysków: 

Dyski HDD te dyski są wrażliwe na wstrząsy, jak i 

na pole magnetyczne, ale za to są bardzo wytrzy-

małe, mogą pracować bezawaryjnie przez około 25 

lat non stop, dlatego dyski HDD stosuje w miej-

scach, gdzie nie liczy się prędkość zapisu i odczytu. 

Dyski SSD mają dobry czas zapisu i odczytu, ale są 

nietrwałe, dlatego dalej się stosuje dyski HDD 

Dyski SSHD dyski SSHD to dys-

ki hybrydowe, dysk SSHD to nic więcej niż dysk 

HDD połączony z dyskiem SSD. 

Zasilacz 

Zasilacz to dalej rzecz, na której ludzie oszczędza-

ją, co kończy się tragicznie dla komputera, 

 bo ludzie myślą, że jak zasilacz nie daje większej 

ilości FPS, więc po co kupować markowy zasilacz 

a teoretycznie markowy daje, gdyż jak zasilanie jest 

niestabilne, to podzespoły zrzucają zegary, przez co 

w grach powstaje efekt ząbkowania. 

Zasilaczy tych marek nie kupuj: 

Achieve, Akyga, Arktik Power Supply, Altis, Aspire, 

Atlas, Apex, Allied, Austin, Acutake Aton, Bandit, 

Bestec,  

Kupno takiego zasilacza kończy się tak, jak na 

zdjęciu powyżej   

Mam nadzieję że mój artykuł będzie wam pomocny  

przy zakupie komputera albo złożeniu go z części. 

A w kolejnym numerze postaram się dać Wam na-

stępną dawkę ciekawostek informatycznych  

 

   Adrian Grochowiak grupa IV 
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Czy zdarzyło ci się kie-

dyś, że toczyłeś/toczyłaś 

zacięty spór z własnymi 

myślami ?.Czy czułeś/

czułaś się przez tą walkę 

wyczerpany/wyczerpana ?.Oto moje alternatywne 

rozwiązanie tego problemu: 

Walka z mroczną personą twoich myśli sama 

wchodzi ci do głowy w czasie, kiedy jesteś naj-

mniej na to przygotowany. Tak się dzieje, kiedy 

intensywnie o czymś myślisz i za bardzo się 

wszystkim zamartwiasz, ale po co ? Oto moje rady, 

co zrobić, żeby w końcu cieszyć się w pełni ży-

ciem. Wymienię je w punktach : 

 

1.Sposób wyparcia (kiedy przychodzą ci do głowy 

wrogie myśli, od razu pomyśl sobie o czymś miłym 

i o tym, co sprawia ci radość) 

 

2.Nie kłóć się z własnymi myślami na siłę, ponie-

waż ta walka nie ma perspektyw, po prostu daj tym 

myślom się wypowiedzieć we własnym zakresie, a 

potem myśl dalej swoje (na pewno w końcu ustą-

pią, ale nie daj się   

sprowokować) 

3.Kolejny punkt odnosi się do tego, żebyś był/była 

po prosu sobą i to jest chyba najlepsze lekarstwo na 

każde problemy związane z naukami wywodzący-

mi się z psychologii. 

I to wszystko co chciałem napisać na ten temat. 

Mam nadzieję, że ten artykuł był pomocny dla lu-

dzi z takimi problemami. Chociaż nie jestem psy-

chologiem i nie mam takiego wykształcenia, to z 

własnego doświadczenia mogę chyba wtrącić kilka 

słów... Pozdrawiam Was serdecznie ! 

Adam Jakubowski grupa IV 

(Moje zainteresowania to historia, meteorologia, 

technologia informacyjna i od jakiegoś czasu  psy-

chologia.) 

Źródła: Internet i własne przemyślenia. 

 

 

 

 

 

 

 
Szczęście w życiu– mój punkt widzenia 

 
Na samym początku chcę podzielić się z Wami 

moją definicją szczęścia i tym, jaką powinno od-

grywać rolę w życiu każdego z nas. Dla mnie oso-

biście szczęście jest pewnego rodzaju elementem, 

dzięki któremu odczuwam przyjemność z korzysta-

nia z danych chwil, dni, spotkań. Wokół nas mogą 

znaleźć się osoby, które za szczęście w swoim ży-

ciu uważają: dobra materialne, sukcesy zawodowe, 

edukacyjne i starają się za wszelką cenę wspinać 

po szczeblach kariery i edukacji, a kiedy osiągną 

zamierzony cel, określają siebie szczęśliwymi ludź-

mi. Ja też uważam to za wielki powód do dumy, 

jednakże sądzę, że to nie zapewnia całkowitej sta-

bilizacji. Moim zdaniem najważniejszy jest spokój 

ducha, rodzina, miłość i wsparcie bliskich osób, 

ponieważ, jeżeli za bardzo skupiamy się na samo-

realizacji, możemy popaść w bardzo popularny w 

dzisiejszych czasach pracoholizm, wypalenie emo-

cjonalne, a co za tym idzie, osłabiamy relacje ro-

dzinne, nie uczestniczymy w życiu towarzyskim w 

wyniku czego możemy zniszczyć zawarte znajo-

mości, odciąć się od rodziny.  Uważam, że opty-

malnym rozwiązaniem, które mogę Wam polecić, 

to dążenie do celu i realizowanie siebie w sposób 

zrównoważony, aby nie zniszczyć ważnych relacji, 

które często mogą być dla nas opoką na naszej dro-

dze życiowej. Odkrycie psychiczno - duchowej 

równowagi w połączeniu ze wsparciem emocjonal-

nym bliskich, to moim zdaniem, najlepsza droga do 

odnalezienia prawdziwego szczęścia.   
 

 

Adrianna Kacińska gr.I 
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Andrzej Łukasik, absolwent 

naszego Ośrodka sprzed 24 

lat, odwiedził na początku 

października swoją szkołę, 

wychowawców, nauczycieli, 

dyrekcję. Z sentymentem 

zwiedzał sale lekcyjne, inter-

nat, oglądał zmiany, jakie za-

szły przez 

dwie deka-

dy. Dyrektor Wiesław Lipiec 

pokazał mu nowy kompleks 

sportowy przy Ośrodku, a nam 

udało się posłuchać jego bogatej 

życiowej historii. Jak opowiadał, 

pochodzi z miejscowości Biała 

Pierwsza koło Janowa Lubel-

skiego. Mimo że jest osobą nie-

pełnosprawną, bo ma zaledwie 

110 centymetrów wzrostu, świet-

nie radzi sobie w życiu. W 

naszym Ośrodku skończył 

szkołę zawodową na kierun-

ku mechanik urządzeń pre-

cyzyjnych, później kontynu-

ował naukę w technikum w 

Stalowej Woli, a następnie 

ukończył studia wyższe na 

kierunku Finanse i rachun-

kowość, dzięki czemu pra-

cuje jako księgowy na miej-

skiej pływali w Janowie Lu-

belskim.  Andrzej chętnie 

udziela się społecznie. Pełni 

funkcję przewodniczącego 

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Nie-

pełnosprawnych w Janowie Lubelskim, jest preze-

sem Stowarzyszenia Klubu Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych, gdzie nie żałuje swojego czasu, 

sił i pieniędzy Oprócz tego pełni funkcję radnego 

Rady Miasta Janów Lubelski już czwartą kadencję. 

Aktywnie i z pełnym zaangażowaniem oddaje się 

pracy na rzecz mieszkańców Janowa Lubelskiego, 

W 2013 r. jako jedyny z województwa lubelskiego, 

ale także jako jedyna osoba niepełnosprawna w 

ośmioosobowej ekipie, uczestniczył w pielgrzymce 

rowerowej z Warszawy do sanktuarium św. Ga-

briela w Isola del Gran Sasso we Włoszech, poko-

nując około 180 km dziennie przez dwa tygodnie 

(1540 km,) . Następnie dwa razy pielgrzymo-

wał  rowerem do Francji do Lourdes (2454 km), La 

Salette (1500 km), dwa razy dookoła Polski (3032 

km), a w tym roku do Mariazell w Austrii. (610 

km). Andrzej znany jest też z aktywności sporto-

wej. Z sukcesem gra w piłkarzyki i tenis stołowy z 

pełnosprawnymi zawodnikami. Współpracuje z 

wieloma artystami. W 2016 roku zakwalifikował 

się do finału konkursu 

"Człowiek bez barier" orga-

nizowanego przez ogólno-

polską Fundację Integracja 

pod patronatem małżonki 

Prezydenta RP  Agaty Korn-

hauser-Duda.  Andrzej Łuka-

sik zdobył także nagrodę 

Człowieka Roku Janowa Lu-

belskiego, potem jako jedyny 

w Polsce dwukrotnie statuet-

kę „Człowieka bez barier” 

oraz Nagrodę Publiczności w tym konkur-

sie. Mało tego, Andrzej dostał propozycję 

sesji zdjęciowej ze znanymi modelkami i 

przyjął ją.  

Na pytanie, jak się to stało, że przyjechał 

nas odwiedzić, odpowiada,  że wrócił po 

latach do naszego Ośrodka, bo dobrze 

wspomina ten czas: - Zawdzięczam tej 

szkole bardzo wiele, przede wszystkim 

usamodzielniłem się, bo do tej pory byłem 

nauczany indywidualnie, rodzice często 

mnie wyręczali w wielu trudniejszych 

czynnościach. Tu w Ośrodku nauczyłem 

się sprzątać, prać, grać w szachy, na kibor-

dzie, jeździłem na zawody tenisa stołowe-

go. 

Myślę, że tu właśnie odkrywałem i realizowałem 

swoje pasje, nauczyłem się sumienności.  
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Ta szkoła dała mi fundament w dalszym życiu i 

kształceniu się, pozwoliła uwierzyć w siebie i w to, 

że „mały wszystko może”. Wspominam te czasy 

bardzo mile i od 1995r., gdy skończyłem naukę w 

szkole zawodowej jestem tu już drugi raz ( ostatnio 

siedem lat temu).” Jak się okazało, nauczyciele i 

starsi pracownicy naszego Ośrodka pamiętają An-

drzeja doskonale jako ambitnego, kulturalnego i 

„poukładanego”, choć pełnego temperamentu i nie-

zwykłych, szalonych pomysłów chłopaka.  

Andrzej obiecał, że przyjedzie jeszcze raz pod ko-

niec roku do nas, abyśmy mogli zorganizować z 

nim spotkanie dla naszych koleżanek i kolegów z 

grup wychowawczych. Jego historia świadczy, że 

w życiu warto pracować bezinteresownie na rzecz 

innych, bo dobro wraca zwielokrotnione. Warto też 

mieć marzenia i nie zamykać się w sobie, rozpa-

miętując swoje defekty, choroby, niepełnosprawno-

ści. Andrzej pokazuje, że paradoksalnie „mały mo-

że więcej”, pod warunkiem, że będzie chciał prze-

kraczać granice tego, co pozornie wydaje się nie-

możliwe… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oprac. Redakcja. Tekst autoryzowany 
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Wszyscy uczymy się w pol-

skich szkołach i nie wiemy, 

jak wygląda nauka za gra-

nicą. Tak się składa, że jed-

na z naszych redakcyjnych 

koleżanek miała okazję 

przekonać się, jak wygląda 

szkoła po norwesku. Wik-

toria, bo o niej mowa, zgodziła się podzielić z 

Wami swoimi doświadczeniami: 

 

J:Wiktoria, jesteś już w ośrodku 3 lata, od roku 

działasz w naszym kole dzienni-

karskim. A niektórzy dopiero 

teraz dowiadują się, że 5 lat cho-

dziłaś do szkoły w Norwegii. 

Kiedy to było? I jak tam trafi-

łaś? 

Mój tata pracował w Norwegii 

przez 6 lat, by odłożyć trochę pie-

niędzy. Lecz wszystko co odkła-

dał, wykorzystywał na podróż, by 

przyjeżdżać jak najczęściej do 

nas, do Polski. Więc pewnego 

dnia rodzice postanowili, że przeprowadzimy się 

wszyscy do Norwegii.  Po niedługim czasie spako-

waliśmy walizki i razem z bratem i mamą polecie-

liśmy do taty. Na początku wynajmowaliśmy poko-

je u kolegi taty, a po kilku 

tygodniach kupiliśmy 

dom i wprowadziliśmy 

się do niego. 

J: Do jakiej szkoły trafi-

łaś? Jak wygląda nauka 

w Norwegii? 

Trafiłam do drugiej  klasy 

szkoły podstawowej. To 

była norweska szkoła, a 

nazywała się Utoy Scho-

le. Uczyłam się tam po 

norwesku, ale przez pierwsze pół roku miałam tłu-

macza, który pomagał mi na zajęciach. Po tym cza-

sie już bardzo dobrze władałam językiem norwe-

skim. Nauka tam wyglądała inaczej niż w polskiej 

szkole. Uczniowie mieli swoje sale, a nauczyciel 

zmieniał się z każdym innym przedmiotem. Nie 

było ocen, tylko satysfakcja z nauki. W młodszych 

klasach 1- 3 były rozdawane naklejki za dobrze 

wykonane zadania. Raz w tygodniu były wycieczki 

szkolne w plener, zamiast  lekcji. Jednym z moich 

ulubionych miejsc była tzw. świetlica. Wieczorami 

po lekcjach spędzaliśmy czas w różnych klubach. 

Polegały one na wspólnych zabawach i wyciecz-

kach. Było bardzo fajnie. 

J: Masz bogate doświadczenia życiowe: zaczęłaś 

naukę w Polsce, kontynuowałaś ją w Norwegii, 

po czym znów wróciłaś do Polski. Gdzie było 

najlepiej? 

Myślę że kilka lat temu powiedziałabym że tam, 

ale teraz trudniej mi zdecydować. Każde z tych 

miejsc ma swoje zalety, lecz gdyby nadarzyła się 

okazja znów wyjechać, bez 

wahania bym pojechała. 

Co myślisz na temat kultu-

ry norweskiej-fascynuje 

Cię, czy jest dla Ciebie ob-

ca? 

Jest całkiem w porządku. 

Różni się od tej w Polsce 

tym, że większość ludzi jest 

protestantami .W kościołach 

nie ma mszy, lecz ludzie 

przychodzą tam, żeby bawić 

się i śpiewać. Katolicki kościół był oddalony od 

nas 60 km i msze były odprawiane tylko raz w mie-

siącu. 17 maja jest norweskim Świętem Niepodle-

głości, w tym dniu wszyscy spotykają się na wy-

znaczonym placu, ustawiają się w po-

ciąg, szkoła za szkoła i idą w pocho-

dzie wzdłuż ulicy, a następnie do ko-

ścioła. Jest tam wiele tradycji i kultur, 

które różnią się od siebie, ale trudno 

je wszystkie wymienić. 

Od roku jesteś w naszym kole 

dziennikarskim, co Ci daje praca w 

redakcji i jakie masz plany na przy-

szłość? 

Udzielanie się w redakcji daje mi 

możliwość samorozwoju. Planuję 

skończyć technikum informatyczne, a następnie 

pójść jeszcze do szkoły policealnej. Pobyt w ośrod-

ku dał mi dużo możliwości m.in. w nauce i samore-

alizacji, a także wspaniałych przyjaciół. 

    

Wywiad z Wiktorią Balą przeprowadziła Justyna 

Grońska  
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Ostatnio odwiedziłam 

stolicę, a jak stolica i 

wielki świat, to i teatr. 

Tak, znowu byłam w 

teatrze. Tyle że tym 

razem nie był to musi-

cal wymagający ode 

mnie zaangażowania. 

Była to komedia, która 

pozwoliła mi wrzucić 

na luz, nie myśleć. 

Mogłam po prostu pła-

kać ze śmiechu. Było 

cudownie! 

Przyznam się Wam, że 

przez moją wielką mi-

łość do musicali zapo-

mniałam, że teatr mo-

że być miejscem re-

laksu, a nie tylko 

wzruszeń. 

 

Komedia „ O co biega?” ,wystawiana  na deskach 

stołecznego teatru „Capitol”, jest farsą o świato-

wym rozgłosie, autorstwa Philipa Kinga. 

Dynamiczna akcja rozgrywa się na plebanii, która 

jest domem miejscowego pastora Toopa i jego 

pięknej młodej żony Penelopy - byłej aktorki i sio-

strzenicy biskupa. Młoda kobieta, swoim nowocze-

snym i wyzwolonym stylem bycia, wywołuje w 

mieszkańcach wioski mieszane uczucia. Szczegól-

ną niechęć do ukochanej Lionela Toppa żywi głę-

boko wierząca Panna Skillon, skrycie podkochują-

ca się w przystojnym pastorze.  

Właściwa akcja sztuki rozpoczyna się, kiedy to w 

domu Penelopy, podczas nieobecności jej męża, 

zjawia się przyjaciel kobiety, z którym grywała w 

teatrze.  Para planuje wspólny wieczór. Młoda żona 

pastora, aby nie siać zgorszenia i plotek w mia-

steczku, składa znajomemu propozycje, by ten 

przebrał się na ten jeden wieczór w rzeczy jej mę-

ża. Światkiem owych zdarzeń na plebanii staje się 

wścibska Panna Skillon... 

Powiem  jeszcze tylko tyle, że nie jest to jedyna 

przebieranka, mająca miejsce w tej sztuce. Koniec 

końców na scenie pojawia się kilku mężczyzn po-

dających się za Lionela Toppa. Dynamicznie toczą-

ca się akcja sztuki sprawia, że widz się nie nudzi. 

Farsa, jakiej widz jest świadkiem, pozwala na re-

laks. Uśmiech nie schodzi z twarzy do samego koń-

ca. Jedyna myśl, jaka przebiegła mi przez głowę 

podczas sztuki, to „co będzie dalej?”. Przedstawie-

nie ma dwa duże plusy. Pierwszy z nich: widz do 

samego końca nie wie, co wydarzy się dalej, jak 

przedstawienie się zakończy. Drugi z nich, to ge-

nialna obsada. Ja osobiście miałam okazję podzi-

wiać na scenie: 

Marka Kaliszuka w roli Lionela Toppa 

Aleksandrę Domańską jako Penelopę Topp 

Olgę Bończyk- charyzmatyczna i niepowtarzalna 

Panna Skillon   

Maciej Damięcki wielebny Humphrey  (przyjaciel 

pastora Toppa) 

Delfina Wilkońska – Ida (przesympatyczna gospo-

sia państwa  Topp) 

Michał Rolnicki Clive (przyjaciel Penelopy) 

Wojciech Miazga (jako niemiecki uciekinier) 

Piotr Zelt Biskup Laux ( wuj Penelopy Topp) 

 

Szukając relaksu i zabawy w teatrze, wybierzcie się 

koniecznie na komedię „ O co biega?” Polecam - 

będziecie zadowoleni. 

 

Ps. Ja nie byłabym sobą, gdybym nie zrobiła sobie 

pamiątkowej fotografii Udało mi się złapać Panów: 

Marka Kaliszuka i Michała  Rolnickiego. Na zdję-

ciu Marek po prawej, a Michał za mną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Jolanta Mazur 
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Muzyczne Uwielbienie 

 

Dzień dobry moi drodzy! 

Dziś chcę poruszyć temat, którego jak dotąd nie 

zgłębiałam w tym miejscu. Tematem tym będzie 

wiara i moje podejście do Boga. 

Jestem wierząca, chodzę do kościoła. Szczerze 

mówiąc, rzadko czuje, że Bóg jest, nie czuje jego 

bliskości, pomocy, obecności. Zaskakujące jest to, 

że nie odczuwam tego nawet w kościele. Często 

zastanawiam się, czemu tak się dzieje. Wydawać 

by się mogło, że przecież kościół jest miejscem, 

gdzie powinnam czuć się dzieckiem Bożym. 

Tymczasem ja, właściwie nie czułam nic. Jedyne 

szczere pytanie, jakie do tej pory zadawałam Bogu, 

modląc się to: "Dlaczego zabrałeś mi mamę?" 

Pewnie właśnie dlatego czułam się obco w 

kościele. Nie czułam się tam bezpiecznie. Miałam 

obojętny stosunek do wiary. Czasem wydawało mi 

się, że wierzę, bo tak trzeba. Jednocześnie 

kurczowo trzymałam i trzymam się myśli, że zo-

baczę się z mamą, rodzicami właśnie u Ojca Niebi-

eskiego. 

Wiem, jest to czysta sprzeczność, poniekąd przeczę 

sama sobie. Nic jednak nie poradzę na fakt, że tak 

czułam.“Czułam” w czasie przeszłym, a dlaczego, 

zaraz wyjaśnię. 

Ostatnio brałam udział w czymś absolutnie wyjąt-

kowym. "Muzyczne Uwielbienie" jest to wyjąt-

kowy sposób modlitwy poprzez muzykę. 

Wydaje mi się, że to właśnie muzyka, ta wyjąt-

kowa muzyka, sprawiła, że po raz pierwszy poczu-

łam się w kościele bezpiecznie. Nie czułam się już 

obco w kościele. Poczułam, że kościół to nie tylko 

Dom Boży, jak mówi nasza wiara, ale także mie-

jsce, do którego ja mogę zanieść swoje troski. 

Muzyczna modlitwa - to właśnie ona sprawiła, że 

pierwszy raz świadomie poczułam się Dzieckiem 

Bożym. Czułam, że Bóg słyszy każdą moją myśl, 

czułam, że po prostu jest. Czułam, że przytula mnie 

do "swojego serca." Pierwszy raz, od prawie 

dziewiętnastu lat, nie czułam potrzeby zadania py-

tania :"Dlaczego zabrałeś mi mamę?" 

Cieszyłam się obecnością Boga, nic więcej nie było 

mi wtedy potrzebne.  

Dziś, kiedy od tego wydarzenia minął niecały ty-

dzień, wiem, że modlitwa muzyczna jest mi bardzo  

bardzo bliska i potrzebuje jej do tego, aby móc roz-

mawiać z Bogiem szczerze, bez pretensji, zbęd-

nych pytań, a za to z miłością. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Mazur- absolwentka Ośrodka  

(przedruk z mojego  bloga: 

www.opowiadaniajoli.pl, do czytania którego ser-

decznie Was zapraszam:)  



„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 12 (2019) nr 39 

14 

W dniu 20.09. 2019 r. młodzież naszego Ośrodka 

brała udział w projekcie „Wodna przygoda – festi-

wal wodnej rekreacji” organizowany przez  Świę-

tokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunko-

we. Wiele pozytywnych emocji wśród uczestników 

wyjazdu wywołał rejs żaglówką i motorówką 

po wodach Zalewu Cedzyna. Podczas wyprawy 

na rowerkach wodnych uczniowie podziwiali rów-

nież faunę i florę Lubrzanki.Najważniejszą rzeczą 

w czasie  rekreacji nad wodą jest zachowanie zasad 

bezpieczeństwa, dlatego przez cały czas pobytu 

nad Zalewem Cedzyna  uczestnicy mieli założone 

kamizelki asekuracyjne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Oprac: Redakcja 
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Mam na imię Karolina 

i mam 17 lat. W internacie Ośrodka jestem od mie-

siąca. Od podstawówki lubię pisać opowiadania. 

Na początku były to tylko prace do szkoły, ale od 

jakiegoś czasu piszę też opowiadania do szuflady. 

Niektóre z nich opisują to, co mi się kiedyś przyda-

rzyło, częściej jednak piszę historie na podstawie 

filmów i seriali, które obejrzałam w telewizji. Ma-

rzę też o wydaniu książki, która cieszyłaby się dużą 

popularnością.  

Moją drugą pasją jest fotografia. Lubię robić zdję-

cia przyrody np. zwierząt czy kwiatów, ponieważ 

uważam, że należy pokazywać to, co jest piękne. 

Ostatnio udało mi się nawet sfotografować żabę… 

Jeśli ktoś z Was chciałby zacząć swoją przygodę z 

fotografią, znajdzie poniżej parę ważnych wskazó-

wek, które pozwolą na wykonanie dobrych jako-

ściowo zdjęć. 

   

Aby zdjęcia ładnie wychodziły, do każdego foto-

grafowanego obiektu  należy dopasować odpo-

wiedni tryb: tryb sportowy jest wykorzystywany do 

fotografowania sportowców, tryb portretowy służy 

do fotografowania osób, trybu nocnego można uży-

wać do robienia zdjęć, kiedy jest mało światła, na-

tomiast  trybu krajobrazowego, jakl sama nazwa 

mówi, do fotografowania krajobrazów. I wreszcie 

tryb mareo, używamy do fotografii w dużym zbli-

żeniu. To najbardziej podstawowe informacje,  

więcej na ten temat znajdziecie na stronie: 

www.fshoq.com   

 A oto kilka moich zdjęć: 
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W dzisiejszym artykule 

opowiem o dokonaniach 

polskich siatkarzy oraz o 

sukcesie grupy reprezentu-

jącej nasz Ośrodek w Wo-

jewódzkich Mistrzostwach 

w Bocci. 

Polscy siatkarze po zdobyciu brązowego medalu 

mistrzostw Europy, od 1 

października  grają w 

Pucharze Świata rozgry-

wanym w Japonii. Jak 

dotąd wygrali 5 spotkań, 

a przegrali tylko jeden, z 

USA. Do tej pory Polacy 

zajmują 3 miejsce ze 

stratą 1 punktu do USA i 

3 pkt do niepokonanych 

Brazylijczyków. W trak-

cie sezonu reprezentacyj-

nego drużyna pod prze-

wodnictwem  Vitala 

Heynena , w dwóch imprezach zdobyła 2 medale. 

Brązowy medal w Mistrzostwach Europy rozgry-

wanym się w 4 Państwach: Francja, Belgia, Holan-

dia, Słowenia. W meczu o brąz pokonaliśmy Fran-

cuzów 3:0, brązowy medal w Li-

dze Narodów rozgrywanej w 

USA.  Najlepsi okazali się tu Ro-

sjanie, którzy pokonali USA  w 

finale, a na III miejscu stanęli 

Polacy, którzy pokonali Brazylij-

czyków. Ponadto, w sierpniu 

zdobyliśmy kwalifikacje do 

igrzysk olimpijskich Tokio 2020 

w turnieju kwalifikacyjnym roz-

grywanym w Gdańsku. 

 

A co się dzieje na naszym po-

dwórku? Nasi koledzy i koleżan-

ki ze szkoły: Oliwia, Adam oraz 

Damian  z kapitanem drużyny 

Piotrem na czele,  zdobyli brązo-

wy medal. w Wojewódzkich Mi-

strzostwach Bocci rozgrywanych 

w Kielcach. Rywale byli naprawdę wymagający, 

stać nas było nawet na drugie miejsce, lecz, nie 

ukrywam, wszyscy jako drużyna spisaliśmy się 

znakomicie. Wszyscy wzajemnie się wspieraliśmy, 

motywowaliśmy się po to, aby pokazać innym, że 

my też możemy. Walka była do samego końca w 

każdym meczu.  Kolejne okazje do osiągania suk-

cesów już niedługo. Wspierajmy naszych reprezen-

tantów, gdyż jest to bardzo motywujące w drodze 

po kolejne sukcesy.  

A na koniec, serdecznie pole-

cam Wam, obejrzenie meczów 

naszych polskich piłkarzy, któ-

re odbędą się 10 października z 

Łotwą oraz 13 października z 

Macedonią Północną . Czy tym 

razem podopieczni Jerzego 

Brzęczka zmażą plamy po 

ostatnich meczach eliminacji 

mistrzostw Europy? Odpo-

wiedź na to i wiele innych py-

tań poznamy  niebawem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. 

Piotr Nowaczyk, gr V 
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Filmów o chorobach jest mnó-

stwo. Ale który najlepszy? Może 

ten, a może inny? Ale ja dziś sku-

pie się na książce.  Zapraszam na 

krótką recenzje tej wzruszającej 

historii… 

 

Stella to zwykła nastolatka mają-

ca pasje i marzenia, ale od dziec-

ka choruje na mukowiscydozę. 

Praktycznie całe swoje życie 

przemieszkała w szpitalu. Pewnego dnia spotyka na 

szpitalnym korytarzu przystojnego Willa, także 

chorego na to co ona lecz w większym stadium. 

Rodzi się między nimi więź, która od samego po-

czątku skazana jest na niepowodzenie, gdyż bliższy 

kontakt mógłby ich zabić. Muszą trzymać od siebie 

odpowiedni dystans – czyli tytułowe trzy kroki. 

Tylko w taki sposób mogą się spotykać i rozma-

wiać. Jak potoczą się losy tej dwójki? Czy dojdzie 

do tragedii? 

 

Trzy kroki od siebie skupia się na codzienności, 

ograniczeniach i walce młodych bohaterów z cho-

robą. Główną bohaterkę możemy bardziej poznać, 

zrozumieć i współczuć. Jest ona naszym przewod-

nikiem, dzięki któremu nieco lepiej mamy szanse 

zrozumieć chorobę na którą cierpi. 

Są oni niemal jak Romeo i Julia a mimo ciężkiej 

tematyki, dość lekko się ją czyta i można spojrzeć 

na problemy chorych ich oczami. Książka pokazuje 

prawdziwą walkę z chorobą, trudności i utrudnienia 

z nią związane. Ponadto ukazana zostaje piękna 

historia zabronionej miłości. Czy w tym przypadku 

miłość wygra z chorobą? 

 

Historia jest dosyć słodko- gorzka, z jednej strony 

kibicujemy aby bohaterowie byli razem a z drugiej 

by to przeżyli. Wzruszenie i rozbawienie miesza 

się z rozdarciem, a nawet zdarza się ból. 

Bohaterowie są dobrze dopasowani i niesamowici, 

każdy z nich wyróżnia się czymś na tle innych i 

wszystkich nie w sposób polubić. 

 

Powieść chwyciła mnie za serce i skłoniła do re-

fleksji. Bardzo Wam wszystkim polecam tą książkę 

oraz film, na pewno nie pożałujecie decyzji. Warto, 

naprawdę warto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Justyna Grońska 

gr. II 
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Bandyci, przestępcy wiele 

jest określeń i nie mają oni 

dobrej reputacji są skreślani 

na starcie. Dlaczego? Co ich 

ciągnie do takich czynów? 

Trudno powiedzieć. Ale ja 

już znam odpowiedź na to 

pytanie. Zapoznajcie się z 

krótką recenzją a następnie 

koniecznie 

obejrzyjcie 

recenzowany serial a dowiecie się 

prawdy o… 

Dom z papieru to hiszpański serial, 

który bije rekordy popularności na 

całym świecie i na platformie Net-

flixa. 

Jesteśmy światkami napadu na hisz-

pańską mennicę przez ośmiu zamaskowanych lu-

dzi z maskami Salvadora Dali. Cały napad jest 

kontrolowany z zewnątrz przez geniusza zwanego 

Profesorem. 
Nie znamy ich imion, a jedynie pseudonimy za-

czerpnięte od nazw miast. W dalszej części krótko 

Wam przedstawię bohaterów nie martwcie się. 

Starannie przygotowują się przez kilka miesięcy 

planując każdy ruch, ale nie zawsze wszystko wy-

chodzi idealnie. Serial był dla mnie wielkim za-

skoczeniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

emocje jakie wywołuję u widza. Profesor jest zaw-

sze przygotowany, przewiduje każde ruchy policji. 

Napięcie rośnie z każdym odcinkiem. Narracja jest 

prowadzona w ciekawy sposób przez jedną z boha-

terek. Przygotowuje na różne sytuacje, dodaje to 

całej opowieści nieprzewidywalności. A co jest 

zabawne? To,że nigdy nie wiemy czy profesor 

specjalnie podkłada się policji, żeby być o krok 

przed nią czy może popełnił błąd. I to jest najpięk-

niejsze. Siedzimy jak na szpilkach czekając z nie-

cierpliwością co się wydarzy. Czy policjantka 

Raquel Murillo, która intelektem i sprytem dorów-

nuje profesorowi stanie im na drodze? 

Gra aktorska jest na wybitnym poziomie. Postacie 

doskonale są dopasowane do swoich ról. 

Mamy przeciwną całemu światu Tokio pełną bun-

tu i ognia. I to właśnie ona pełni role narratorki i 

snuję opowieść ze swojej perspektywy. Rio nieco 

naiwny, haker komputerowy, którym bez przerwy 

targają wątpliwości. Nairobi 

zdeterminowana, profesjonalna, 

trzymająca się swoich zasad, o 

złotym sercu. Stała się moją 

ulubioną postacią. Podziwiam 

ją jako aktorkę i osobę. Jest na-

prawdę wspaniała a na swoim 

koncie ma świetne produkcje 

filmowe i serialowe, o których 

też może napisze. Helsinki i Oslo to dwaj kuzyni, 

bezwzględni, którzy przeżyli swoje na wojnie i 

niczego się nie boją. Moskwa i jego syn Denver 

od wielu lat działają razem. Denver nieco pobudli-

wy, niecierpliwy o zabójczym śmiechu. Pokocha-

cie go. Berlin to jedna z najciekawszych postaci, 

bezwzględnych i złożonych psychicznie, prawa 

ręka profesora. Wszyscy razem tworzą  niepokona-

ną grupę. A z czasem stali się sobie bliscy jak ro-

dzina. Pomimo, że akcja rozgrywa się tylko w 

mennicy, to z każdą minutą serial wciąga i trzyma 

w napięciu. Twórcy zadbali o każdy szczegół 

( czerwone kostiumy i maski Salvadora Dalego 

czy muzykę). Szczególnie elektroniczna sekwencja 

zamykająca każdy odcinek czy ludowa piosenka 

Bella Ciao pojawiająca się kilkakrotnie, która z 

pewnością utkwi Wam w głowie na długi czas czy 

nawet utwór z czołówki Cecilii Krull.  Ten serial 

jest nieco inny. Twórcy położyli duży nacisk na 

pokazanie bohaterów, jako zwykłych ludzi – ich 

emocji, celów, marzeń, rozterek. Każdy z nich ma 

własny powód, dla którego zgodził się złamać pra-

wo. Wszystko to sprawia, że zwyczajnie trudno się 

oderwać od ekranu. 

Jestem przekonana, że od 1 odcinka ekipa Profeso-

ra Was porwie, a język hiszpański nie będzie pro-

blemem, wręcz urozmaici całość. Ja już z ogromną 

niecierpliwością czekam na 4 sezon, który już nie-

długo. Was zapraszam do oglądania - na pewno 

nie pożałujecie, a wręcz pokochacie ten serial, jak 

ja.  Pozdrawiam 

  Justyna Grońska gr.II 
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TRENDY NA JESIEŃ 

2019 
 

Cześć tu Wiki.  

Chcecie być modne 

jesienią?  Zatem popa-

trzcie na zdjęcia i za-

poznajcie się z najnow-

szymi tegorocznymi trendami na tę chłodniejszą 

nieco porę roku. Oto one: 

 

 Krata– to jeden z najpopularniejszych wzorów 

tego sezonu. Eleganckie spodnie w kratę i zwykła 

koszula plus botki to klasyczne połączenie pasujące 

do pracy. 

Pepitka- nie zabraknie jej i w tym sezonie, pepitka 

jest w modzie już od wielu lat.  Pokrywane są nią 

płaszcze, spódnice, żakiety.                                                                    

Futra- eleganckie, szykowne i ciepłe okrycia za-

zwyczaj jako długie płaszcze, ale czasem też w 

krótkiej wersji. 

Motyw skóry krokodyla- zarówno jak na butach i 

torebkach motyw skóry krokodyla wygląda zjawi-

skowo i dobrze. 

Małe torebki- mimo iż nie wiele się w ich mieści 

to są idealnym dodatkiem dopełniającym stylizację. 

Torebki na pasku- zarówno pełnię rolę paska jak i 

torebki, dobrze będzie wyglądać nawet na  koszuli, 

wystarczy spiąć  tali.   

Rajstopy- znów modne w kropki, groszki, kwiaty, 

paseczki, kolorowe, jak i w zwierzęce wzory, a na-

wet błyszczące. 

Kożuch– skórzane kurtki obszyte skórzanym mate-

riałem w okolicach kołnierza i mankietów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiktoria Bala gr II 

 

 

 
                                                                                                                                                    

Źródło: www.elle.pl, www. glamour.pl 

                                                                                                                                       

http://www.elle.pl/
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Jesień obfituje w wiele warzyw i owoców, 

które są dobrym źródłem witamin, soli 

mineralnych i błonnika. Wykorzystując 

jesienne warzywa i owoce możemy przy-

gotować tanie potrawy o wspaniałym, 

niepowtarzalnym smaku. 

Poniżej prezentujemy dwie sprawdzone 

propozycje do wykorzystania w codzien-

nym jadłospisie.  

 

 

Sałatka jesienna 
Składniki: 

1 główka sałaty lodowej 

1 pęczek rzodkiewek 

1 długi ogórek 

3 pomidory 

1/2 pęczka natki pietruszki 

Sos: 
2 łyżki miodu 

1 łyżka musztardy 

4 łyżki oleju 

Sól 

pieprz 

Sposób przygotowania: 
Sałatę porwać na mniejsze kawałki. 

Rzodkiewki, pomidory, ogórek pokroić w plastry 

Natkę posiekać. 

Wszystkie składniki sosu włożyć do małego słoicz-

ka i energicznie nim potrząsać, aby wszystko się 

dokładnie połączyło. 

Warzywa ułożyć na talerzu i polać sosem. 

Warzywa z patelni 
Składniki: 

 1 kg cukinii 

 2 cebule 

 200 g kiełbasy 

 2 papryki 

 pół szklanki wody 

 5 pomidorów 

 2 ząbki czosnku 

 2 łyżki oleju 

 sól, pieprz, słodka papryka w proszku 

 2 liście laurowe 

  natka pietruszki 
 majeranek, oregano, bazylię do smaku 

 
 

Sposób przygotowania: 

Cukinię, paprykę, cebulę, pomidory i kiełbasę po-

kroić w kostkę. 

Na patelni rozgrzać olej. Podsmażyć kiełbasę. na-

stępnie dodać cebulę i paprykę. Smażyć ok. 10 mi-

nut na średniej mocy palnika, często mieszając. 

Całość przełożyć do dużego garnka. Dodać cuki-

nię, liście laurowe, przeciśnięte przez praskę ząbki 

czosnku, posolić i podlać wodą. Przykryć i dusić, 

aż cukinia będzie miękka. ( ok. 15 minut. Pod ko-

niec gotowania  dodać pokrojone pomidory. Przy-

prawić solą, pieprzem, papryką w proszku, posie-

kaną natką pietruszki i innymi ziołami według 

uznania. Gotować jeszcze przez chwilę, ok. 5 mi-

nut. 

 

Oprac. Nina Kik gr.II 
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Podczas egzaminu... Pewien profesor lubił zadawać studen-

tom głupkowate pytania. Raz zapytał studenta: – Proszę mi 

powiedzieć, jak długo można żyć bez mózgu? Student na to: 

– Przepraszam, panie ... Ile ma pan lat?  

Co ma wspólnego jesień z łyżką??? 

Odpowiedź: je się nią 

 

 

Sędzia do oskarżonego: 

Dlaczego pan nie ratował swojej żony, gdy tonęła? Dlatego, 

że wrzeszczała jak zwykle 

Ku przestrodze! 

Poradnik duchowy dla kierowców 

(krążący jesienią w Internecie) 

Wykaz pieśni, które należy śpiewać podczas jazdy samocho-

dem, gdy rozwija się prędkość: 

90 km/h – „To szczęśliwy dzień” 

100 km/h – „Cóż Ci, Jezu, damy” 

110 km/h – „Ojcze, Ty kochasz mnie” 

120 km\h – „Liczę na Ciebie, Ojcze” 

130 km/h – „Panie, przebacz nam” 

140 km/h – „Zbliżam się w pokorze” 

150 km/h – „Być bliżej Ciebie chcę” 

160 km/h – „Pan Jezus już się zbliża” 

170 km/h – „U drzwi Twoich stoję, Panie” 

180 km/h – „Jezus jest tu” 

200 km/h – „Witam Cię, Ojcze” 

220 km/h – „Anielski orszak niech mą duszę przyjmie”... 
Opr. Sylwia Włodarz  gr II 
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Imię i nazwisko: 

KUPON  39 

HASŁO: 

  

j 

 

Wycięte kupony z hasłem prosimy 

zanosić do  pokoju nr 10- właści-

ciel szczęśliwego kuponu z wła-

ściwym rozwiązaniem otrzyma 

nagrodę - niespodziankę ! 

 

Redakcja 

Pionowo:  Poziomo: 

1. Miejscowość pod Łęczycą znana z pięknego zabytkowego romań-

skiego kościoła. 

2. Opiekował się skarbem władcy oraz zajmował początkowo kore-

spondencją. 

3. Zarządzał dworem władcy oraz dowodził jego wojskiem. 

4. W imieniu władcy zarządzał powierzonym mu grodem i przylegają-

cymi do niego ziemiami. 

5. Prowadził politykę zagraniczną władcy. 

6. Symbol władzy księcia oprócz berła i jabłka. 

7. Pierwsza dynastia panująca w Polsce. 

Rozwiąż krzyżówkę na temat panowania pierwszych  

historycznych Piastów.  


