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Składamy ser-
deczne gratulacje 

naszemu redakcyjne-
mu koledze Piotrko-
wi Nowaczykowi, 

który wystartował w 
styczniu br. W kon-
kursie na komentarz 

sportowy na temat: „Co najbardziej 
lubisz w skokach narciarskich?”  i 
wygrał… dwa bilety na skoki nar-

ciarskie w Zakopanem! Przeczytajcie 
jego relację z tego wydarzenia na str. 

10 

  

Jak co roku w naszym internacie  
przygotowujemy zabawę andrzejko-
wą połączoną z tradycyjnymi wróż-
bami i konkursami.  Tym razem  by-
ło bardzo nastrojowo, a to za sprawą 
pieczołowicie przygotowywanych 
przez wychowawców i nas samych 
dekoracji andrzejkowych, ale rów-
nież kolorowych balonów i nastrojo-
wych świec.(…) 
Zamiast lania 
wosku mieliśmy 
konkurs na  naj-
lepiej tańczącą 
parę z balonem 
między czołami.  
Zwyciężyła para: 
Ola i Kacper.  cd 
str.3 

 

| 
 
Adrianna Kacińska, nasza koleżanka 
z redakcji kwartalnika „Z Górki” 
opuszcza właśnie nasz zespół. Dzię-

kujemy jej za sze-
ścioletnią, owocną 
współpracę i ży-
czymy dalszego 
samorozwoju i 
spełnienia marzeń. 
Polecamy jej dwa 
teksty na pożegna-

nie czytelników- Wigilia w naszym 
Ośrodku str. 6 i Psychologia- moja 
pasja str. 15                                        

 

Na początku grudnia po raz kolejny 

w SOSW przeżywaliśmy Tydzień 
Wolontariatu. W trakcje tego Tygo-
dnia odbyły się warsztaty dla 
uczniów. (…)Wolontariusze odwie-
dzili Niepubliczne Przedszkole 
„Bajkowe wzgórze” w Mikułowicach 
aby wspólnie czytać historię 
o św. Mikołaju, śpiewać i bawić się. 
O kolejnych inicjatywach wolonta-
riuszy czyt str.14 

Ważne tematy: 
 

 Andrzejki w gru-
pach wychowaw-
czych 

 Wigilia w na-
szym Ośrodku 

 Jasełka w Parafii 
św. Brata Alber-
ta 

 Tydzień Wolon-
tariusza 

 Nasze sukcesy 
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Witajcie po feriach! Odpoczęliście? Ja tak częściowo. W bieżącym numerze 
przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących tekstów. Ale na początku chcę 
Was  powiadomić o bliskim odejściu z Redakcji naszej redakcyjnej koleżanki 
Ady, która na pożegnanie napisała dwa ciekawe teksty: o szkolnej Wigilii i… 
prokrastynacji. Dziękujemy jej za współpracę i kilka razem spędzonych lat. 
Warto przeczytać „Tydzień Wolontariatu” oraz „Aktualności sportowe”- o 
wyczynach sportowych naszych kolegów. Wielkim sukcesem może pochwalić 
się także nasz redakcyjny kolega Piotr, którego tekst o ulubionej dyscyplinie 
sportowej został nagrodzony w konkursie zaproszeniem na skoki narciarskie w 
Zakopanem. Oby więcej takich sukcesów! I na koniec polecam recenzję  o śre-
dniowiecznej krainie Westeros -  Miłego czytania życzy Wam  Justyna Groń-

ska. 
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Jak co roku w naszym internacie  przy-
gotowujemy zabawę andrzejkową połączoną z tra-
dycyjnymi wróżbami i konkursami.  Tym razem  
było bardzo nastrojowo, a to za sprawą pieczoło-
wicie przygotowywanych przez wychowawców i 
nas samych dekoracji andrzejkowych, ale również 

kolorowych balonów i nastrojowych świec.  
Korytarz, na którym wróżyliśmy sobie i ba-
wiliśmy się cały wieczór, zapełniał się stop-
niowo, bo nie wszystkich udało się nam w 
jednym czasie namówić do opuszczenia po-
koju i oderwania się od swoich smartfonów. 
Na szczęście dobra muzyka miksowana przez 
naszych domorosłych DJ-ów, zachęciła do 
udziału w dyskotece andrzejkowej. Ale za-
nim  zaczęliśmy tańczyć, trzeba było powró-
żyć za pomocą wyścigu butów, która dziew-
czyna pierwsza wyjdzie za mąż. Chłopcy nie 

chcieli brać udział w tym konkursie - ciekawe dla-
czego? Zamiast lania wosku mieliśmy konkurs na  
najlepiej tańczącą parę z balonem między czołami 
( patrz zdjęcia).  Zwyciężyła para: Ola i Kacper.  
Później wróżba z obierek jabłka rzucanych za sie-
bie, które układały się w pierwszą literę imienia 
ukochanego/ ukochanej. Następnie dziewczyny i 
chłopcy, przekłuwając wielkie czerwone serce, 
mogli wywróżyć sobie imię sympatii. Ostatnią  
zabawą było odgadywanie swojego przyszłego 

zawodu i  odczytywanie horoskopu dla po-
szczególnych znaków zodiaku. Słodkie niespo-
dzianki zostały przygotowane  dla wszystkich bio-
rących aktywny udział w zabawach i wróżbach, a 
jak się już „rozkręciliśmy”, to  na parkiecie brako-
wało tego wieczoru miejsca podczas  kulminacyj-
nego punktu programu andrzejkowego , jakim by-
ła dyskoteka. Bawiliśmy się przednio!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  
 Oprac. 
Redakcja 
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Nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie 

kultury fizycznej  

W dniu 4 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej Bu-
skiego Starostwa Powiatowego odbyło się uroczy-
ste wręczenie Nagród Starosty Buskiego 
w dziedzinie kultury fizycznej. Było 
to podsumowanie osiągnięć sportowców z terenu 
Powiatu za 2019 r. Wśród nagrodzonych znaleźli 
się również wychowankowie naszego Ośrodka. Na-
grody dla naszych sportowców przyznane zostały 
w dwóch dyscyplinach: lekkiej atletyce i tenisie 
stołowym. Były to medale w zawodach wojewódz-
kich i ogólnopolskich w tych dyscyplinach. Wśród 
nagrodzonych znaleźli się: Oliwia Bińczyk, Wikto-
ria Capiga, Łukasz Woźniak, Paweł Ortyl, Da-
mian Kubis. Wyróżnieni zostali również trene-
rzy Jerzy Płonka i Jarosław Borecki.  

Wojewódzkie Zawody  

w Tenisie Stołowym 

Dnia 20 listopada 2019 r. w hali sportowej SOSW 
w Busku-Zdroju odbyły się Wojewódzkie Zawody 
w Tenisie Stołowym. Głównym celem zawodów 
było propagowanie tenisa stołowego wśród osób 
niepełnosprawnych. Współorganizatorem zawodów 
było Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” 
w Kielcach oraz Koło Sportowe „Start” przy Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym 
w Busku-Zdroju. W turnieju uczestniczyli zawod-
nicy ze Środowiskowych Domów Samopomocy, 
Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Specjalnych Ośrodków Szkolno-
Wychowawczych z województwa świętokrzyskie-
go. Startujący podzieleni byli na pięć grup 
pod względem stopnia niepełnosprawności. Pod-
czas rozgrywek panowała miła atmosfera fair play 
w duchu zdrowej rywalizacji sportowej. Mecze do-
starczyły wielu pozytywnych wrażeń i emocji. By-

ły kolejną cenną lekcją sportową promującą zdro-
wy styl życia i jednocześnie  potwierdzeniem tezy, 
że sport łączy ludzi. Zapraszamy za rok! 

Wyniki: 

I GRUPA 
1 miejsce: Stępień Łukasz 
2 miejsce: Janczak Bartłomiej 
3 miejsce: Zaraź Mateusz 
 
II GRUPA 
1 miejsce: Piotrowska Wiktoria 
2 miejsce: Bińczyk Oliwia 
3 miejsce: Wojciechowska Olga 
 
III GRUPA 
1 miejsce: Bąk Marcin 
2 miejsce: Wzięch Przemysław 
3 miejsce: Redlica Hubert 
IV GRUPA 
1 miejsce: Gierak Jakub 
2 miejsce: Komorkiewicz Dariusz 
3 miejsce: Szulik Krystian 
V GRUPA 
1 miejsce: Pietrzyk Dawid 
2 miejsce: Płóciennik Bartosz 
3 miejsce: Łazowski Sebastian 
 
Oprac. Magdalena Zoch 

http://sosw.busko.pl/wojewodzkie-zawody-w-tenisie-stolowym/
http://sosw.busko.pl/wojewodzkie-zawody-w-tenisie-stolowym/
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„  Motoryzacyjne cie-
kawostki i fakty 
- Teraz i dziś ” 

 
 Witajcie, drodzy 
Czytelnicy! Nazywam się 
Piotr Nowaczyk, jestem 
redaktorem sportowym i 
jak wiecie i  od kilku lat 
interesuję się  światem mo-

toryzacji. Moja sympatia do samochodów zaczęła 
się, gdy poznałem się z moimi przyjaciółmi, któ-
rych znam do tej pory. W moich artykułach na te-
mat motoryzacji postaram się Wam przybliżać 
istotne, według mnie, nowości w tej branży. 

 Toyota - hybryda 
 
Co chwilę wychodzą nowe, coraz to bardziej nowo-
czesne samochody, czy też inne pojazdy poruszają-
ce się na drogach,  Celem producentów jest udo-
skonalanie ich w wielu aspektach, począwszy od 
bezpieczeństwa, komfortu podczas podróży, pracy, 
aż po jak najmniejsze spalanie oraz dbałość o śro-
dowisko. Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą 
się pojazdy hybrydowe ( czyli technologia, która 
łączy  silnik benzynowy i silnik elektryczny). 
Marką, która  rozpoczęła produkcje pierwszych hy-
bryd było Porsche. W 1900 roku na wystawie za-
prezentowano je  całemu światu.  Wówczas sprze-
dano 300 egzemplarzy Porsche,  z tego typu silni-
kami. 
Jednak dopiero w 1997 roku samochody  hybrydo-

we stały się powszechnie dostępne w Japonii za 
sprawą Toyoty Prius, a po niej Hondy Insight w 
1999 roku. 
  W dzisiejszym artykule to tyle. Gorąco za-
chęcam Was do czytania następnych numerów , 
które, mam nadzieję, również  Was zainteresują. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porche - pierwsza hybryda 
 
 
Źródła: 
1.https://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/
producenci/news-pierwszy-hybrydowy-samochod-
ma-111-lat,nId,1387142 
2.https://www.motofakty.pl/artykul/samochody-
hybrydowe-ktore-modele-wybieraja-polacy.html 
         
 
 
 
 
`   Piotr Nowaczyk grupa V 
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Jest taki dzień w roku, kiedy do ludzi dociera wy-
raźnie myśl, że stanowią rodzinę, kiedy każdy czuje 
w swym sercu, że jest wszystkim bliski. Noc, 
w której Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał 
wśród nas.  

Tymi słowami, 17 grudnia 2019 r. rozpoczęło się 
spotkanie wigilijne w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no – Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ru-
chowo w Busku – Zdroju. 
W udekorowanej świątecznie sali 
gimnastycznej, przy stołach przykry-
tych białym obrusem, wśród choinek 
i lampionów zabrzmiała kolęda wy-
śpiewana wspólnie z Panem Dyrek-
torem SOSW Waldemarem Wójci-
kiem, wicedyrektorem ds. edukacji 
Panią Teresą Wójcik, wicedyrektor 

ds. wychowania Panem Wiesławem Lipcem, księ-
dzem Markiem Podymą – proboszczem parafii 
św. Brata Alberta, Rodzicami, Pracownikami 
i Gronem Pedagogicznym. 
Po uroczystym przywitaniu gości i ciepłych życze-
niach naszej Dyrekcji oraz księdza proboszcza, od-
była się część artystyczna wprowadzająca nas 
wszystkich w czas oczekiwania na narodzenie Je-
zusa. 

Na tle przepięknej scenografii przygotowanej 
przez sekcję plastyczną grup wychowawczych 
przenieśliśmy się do Betlejem… Cudownie zaśpie-
wane kolędy i  pastorałki, a także jasełka przygoto-
wane pod kierunkiem pani Marty Kolanowskiej, 
pozwoliły  przypomnieć sobie istotę Świąt. Nasze 
utalentowane koleżanki w „anielskich” strojach, 
z wielkim przejęciem i zaangażowaniem przeniosły 
nas w czas zadumy i refleksji. 
Po zakończeniu części artystycznej  dzieliliśmy się 

opłatkiem, a później zasiedliśmy 
do wieczerzy. Na odświętnie przygo-
towanym stole nie zabrakło wspania-
łych wigilijnych potraw przygotowa-
nych przez Panie z naszej stołówki. 
Wigilia szkolna to czas pełen niezwy-
kłej magii, uroku i radości, kiedy 
wszyscy czują się jak w wielkiej ro-

dzinie. Atmosfera tej uroczystości sprawia, że  na-
wet po latach  uczestnicy będą z sentymentem 
wspominać te ciepłe chwile. 

   Adrianna Kacińska 
   Samorząd Uczniowski 
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19 stycznia 2020 r. uczniowie Ośrodka dla Niepeł-
nosprawnych Ruchowo w Busku – Zdro-

ju  wystawili jasełka w kościele Św. Brata Alberta. 
Kolejne sceny związane z tajemnicą Bożego Naro-
dzenia przeplatane były wspólnym kolędowaniem. 
Gra aktorska oraz niepowtarzalny klimat Kaplicy 
Fatimskiej z szopką w centrum „sceny”  sprawiły, 
że przedstawienie zostało bardzo ciepło przyjęte 
przez widzów. Słowa uznania oraz serdeczne po-
dziękowanie złożył  uczniom Ośrodka ksiądz pro-

boszcz Marek Podyma.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. Marta Kolanowska 
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Witam serdecznie czytelni-
ków kwartalnika  „z Gór-
ki”! W ostatnim numerze 
pisałem o składaniu kom-
putera, a tym razem po-
wiem o jednej z najważ-
niejszych jego części, bez 
której nie mógłby on dzia-
łać. Będą to informacje 
podstawowe, które powi-
nien znać każdy użytkow-
nik Personal Computer 
czyli PC—Zatem dziś o 

pamięci ulotnej i stałej komputera. 
 

Pamięć ulotna RAM 
RAM (ang. Random Access Memory – pamięć o 
dostępie swobodnym)  czyli pamięć, która odpo-
wiada za zapis i odczyt plików często używanych 
albo aktualnie używanych przez procesor.  

Rozwój modułów pamięci RAM 
Pierwsze moduły ram powstały w 1981 
I wyglądały tak: 

Dziś wygląd pamięci RAM bardzo się zmieniła: 

Jak widać różnica pomiędzy ich wyglądem jest du-
ża. Z aktualnych rodzajów RAM- u są powoli wy-
mierające ddr3. Najnowsze RAM- y ddr4 z 2014 
roku montowane  są w najnowszych komputerach.  

Różnica między nimi jest nie tylko w wyglądzie, 
ale też w parametrach: 
 

Parametry pamięci RAM: 
 

cl (CAS latency) – opóźnienie RAM- u 
taktowanie (MHz) – prędkość pamięci RAM 
pojemność (GB, MB) – pojemność jednego modułu 
RAM rodzaje RAM- u (np.ddr4) – rodzaj  RAM- u, 
który jest w komputerze. 
Żaden z rodzajów RAM- u od SD-RAM do naj-
nowszego typu, nie jest symetryczny, więc nie da 
się ich włożyć na odwrót. Proste zabezpieczenie, 
ale ułatwia życie...  
Komputer może wprawdzie działać jednie z pa-
mięią RAM, ale przydałoby się trochę przestrzeni 
dyskowej, czyli pamięci stałej ROM.  

Pamięć stała 
ROM (ang. Read-Only Memory - pamięć tylko do 
odczytu)  
 Do pamięci stałej zaliczamy : 

 Dyski twarte ( HDD ) 

 Dyski SSD  

 Wszelkie nośniki typu pendrive, karty SD 
Pojemność dysku jest uzależniona od postępu tech-
nologicznego. Obecnie największy dysk HDD ma 

pojemność 30TB czyli 30 000GB  

 
Czym się różni pamięć RAM od 

ROM? 
Pamięć RAM jest czysta w momencie uruchomie-
nia komputera, są na niej zapisywane dane, które w 
danym czasie są potrzebne i jest czyszczona przy 
zaniku zasilania. 
Pamięć ROM  jest to natomiast pamięć dostępna 
dla użytkownika - na przykład na programy, gry, 
zdjęcia itp. 
 
Mam nadzieję, że te informacje będą dla Was przy-
datne. W następnym numerze mam dla Was kolej-
ną informatyczną niespodziankę!  
 
 
Opracował Adrian Grochowiak grupa IV  
 
Źródło:  Wikipedia 

 



„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 13 (2020) nr 40 

9 

Mam na imię Pa-
weł, jestem 
uczniem 1 klasy 
szkoły branżowej o 
kierunku elektryk. 
Bardzo  interesuje 
mnie elektronika i 
budowa urządzeń 
elektrycznych. 
Od tego roku szkol-
nego należę do koła 
dziennikarskiego i 
chciałbym podzielić 

się z Wami moją pasją i ciekawostkami techniczny-
mi. Ciekawy jestem, czy umielibyście odpowie-
dzieć na 9 poniższych  pytań? 
 
Gdzie po raz pierwszy na świecie zastosowano 
mikroprocesor? 
F14 CADC to mikroprocesor zaprojektowany na 
potrzeby US Navy do myśliwca F-14 Tomcat. 
Pierwsze egzemplarze tego układu powstały już w 
czerwcu 1970, czyli ponad 12 miesięcy wcześniej, 
niż pierwszy mikroprocesor Intela 4004, który po-
wszechnie uznaje się za pierwszy na świecie mi-
kroprocesor, niemniej z powodu tajemnicy wojsko-
wej istnienie F-14 CADC zostało ujawnione dopie-
ro w 1998.  
Za pomocą jakich fal wysyła sygnały typowy pi-
lot TV? 
Za  fal podczerwieni. Fale pod-
czerwieni, o długości niewiele 
większej od koloru czerwonego, 
zachowują się podobnie do 
światła widzialnego. Można od-
bijać sygnał pilota od lustra, sufitu lub białej ścia-
ny.  
Który rodzaj transmisji wykorzystuje najkrót-
sze fale? 
Telewizja satelitarna nadawana jest w pasmie mi-

krofalowym. Ponieważ słońce jest bardzo silnym 

źródłem mikrofal, niekiedy zagłusza sygnał satelity 

(gdy znajduje się z nim w jednej linii). Sytuacja 

taka zdarza się dwa razy w roku i skutkuje kilkumi-

nutowymi przerwami w odbiorze telewizji satelitar-

nej. 

Jaką technikę wykorzystują typowe czujniki 

parkowania?  

Typowe czujniki są ultradźwiękowe. Niekiedy z 

bliskiej odległości daje się usłyszeć wydawane 

przez nie trzaski. Istnieją także - mniej popularne - 

czujniki elektromagnetyczne, których montaż nie 

wymaga wiercenia otworów w zderzaku. Mają jed-

nak tę istotną wadę, że wykrywają jedynie przed-

mioty metalowe, a nie np. drzewo czy plastik. 

Czym grozi przeładowywanie akumulatora? 

W przeładowywanym akumulatorze ołowiowym 

zaczyna dochodzić do hydrolizy wody. Zazwyczaj 

otwory wentylacyjne wystarczają, aby odprowadzić 

tlen i wodór, jednak w przypadku mocnego przeła-

dowywania, stężenie mieszanki może wzrosnąć do 

poziomu grożącego wybuchem.  

Co oznacza skrótowiec hi-fi stosowany do opisu 

sprzętu audio? 

Hi-fi to skrótowiec (akronim) utworzony od ang. 

high fidelity czyli wysoka wierność. Termin okre-

śla reprodukcję dźwięku o jakości bardzo zbliżonej 

do oryginału. Parametry, które muszą spełniać 

urządzenia oznaczone symbolem hi-fi są określone 

w niemieckiej normie DIN 45500 z 1973 r. Doty-

czy ona m.in. maksymalnego poziomu szumów i 

zniekształceń nieliniowych.  

Od czego pochodzi nazwa HTC? 

HTC powstało w roku 1997 jako producent lapto-

pów. Obecnie firma nie używa już nazwy "High 

Tech Computer", która została zastąpiona nieroz-

wijanym akronimem HTC. Mimo to, niektóre ze 

smartfonów firmy wciąż przedstawiają się jako 

"High Tech Computer" po podłączeniu do PC.  

Jak nazywa się urządzenie przetwarzające falę 

akustyczną na sygnał elektryczny ? 

To mikrofon. Mikrofon to przetwornik 

elektroakustyczny służący do przetwa-

rzania fal dźwiękowych na przemienny 

prąd elektryczny.  

Która firma wymyśliła i wyprodukowała walk-

mana? 

Firma Sony jest znana z 

wprowadzonego na rynek 

w 1979 r. przenośnego 

odtwarzacza kasetowego 

„Walkman”. Wprowadzi-

ła też i wypromowała ta-

kie znaki towarowe jak Discman czy Trinitron. 

Wśród jej produktów znajduje się MiniDisc, seria 

konsoli wideo PlayStation, pamięci Memory Stick.  

    

Na podstawie www.globalquiz.pl opracował Paweł 

Janiec gr III 
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„Przygoda życia” 
 
Dzień 5 stycznia 2020 r. 
zaczął się, jak każdy, po-
rannym rodzinnym śniada-
niem, a po nim, przegląd 
Facebooka. Zauważyłem, 
całkiem przypadkowo, że 
jest konkurs organizowany 
przez oficjalnego sponsora 
reprezentacji Polski w sko-

kach narciarskich „KROP”-systemy rynnowe. Po-
legał on na tym, że trzeba było odpowiedzieć na 
pytanie: „Co najbardziej lubisz w skokach narciar-
skich?” Pomyślałem sobie, czemu by nie spróbo-
wać? Napisałem komentarz pod postem konkurso-
wym, opierając się na bazie moich obserwacji, jako 
że jestem zagorzałym fanem sportu, i tego, co mi 
przyszło na myśl. 

 

 
 
 

Powyżej treść mojego komentarza 
 

7 stycznia, wtorek, był jednym z najszczęśliwszych 
w moim życiu! Powrót do internatu po świątecznej 
przerwie, godzina około  17, dostaję wiadomość 
właśnie od KROP-u, że wygrałem 1   z 3 podwój-
nych biletów na konkurs drużynowy w skokach 
narciarskich w Zakopanem! Z początku nie mo-
głem uwierzyć, że to się dzieje naprawdę! Można 

powiedzieć, zamurowało mnie. Ale po chwili wzią-
łem się w garść i uświadomiłem sobie, że właśnie 
jestem blisko spełnienia jednego  z marzeń - po-
czuć magię konkursów w Zakopanem na żywo. 
Zastanawiałem się przez chwilę, kogo ze sobą za-
brać. Ale  pomyślałem sobie, że zrobię niespo-
dziankę osobie, z którą  uwielbiam oglądać wszyst-
kie imprezy z różnych dyscyplin, jak i dyskutować 
z nim na tematy sportowe. 
Wreszcie nadszedł ten dzień, 25.01.2020r. Mogli-
śmy doświadczyć tych wrażeń, jakie panują co ro-
ku na skoczni im. Stanisława Marusarza,  który był 
nazywany „ Królem Wielkiej Krokwi”. 
Gdy już dotarli-
śmy na miejsce 
i było widać 
obiekt, nie po-
trafiliśmy 
wyjść z podzi-
wu, jak pięknie 

wyglądał ! Około godziny 16 na-
deszła ta chwila, pierwszy konkurs  
Puchar Świata w skokach narciar-
skich oglądany na żywo!   Czuć 
było ten klimat, atmosferę rosnącą 
z każdą sekundą . Ponadto byli-
śmy świadkami symbolicznego 
przekazania „ pałeczki” na stano-
wisku Dyrektora PŚ w skokach 
narciarskich i kombinacji norwe-
skiej, który od 1992 r. pełnił tę 
funkcję. Pomimo przeciętnego 
wyniku naszych reprezentantów, 
byliśmy niezwykle podekscytowa-
ni tym, że mogliśmy wziąć udział 

w tak ważnym wydarzeniu sportowym oraz, że by-
liśmy świadkami nowego rekordu skoczni Jukii 
Sato, Japończyka, który skoczył 147 m! 
 Marzenia się spełniają,  trzeba tylko próbować! 
 
 
   Piotr Nowaczyk gr. V 

Ja w głębi z trąbką i w szaliku 

Wygrane bilety 
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Co jest przyczyną globalnego 
ocieplenia ? 

Ostatnio czytałem o sze-
regu zjawisk atmosfe-

rycznych i katastrof bę-
dących skutkiem global-
nego ocieplenia. Nasza 
planeta się zmienia. Co 
jest tego powodem i ja-
kie będą konsekwencje 
takiej sytuacji? Okazuje 
się że, średnia tempera-

tura Ziemi wzrosła już o ponad 1 stopnie Celsjusza 
od czasów rewolucji przemysłowej. Mamy coraz 
mniej czasu na działanie. Tak gwałtowny wzrost 

temperatury spowodowany jest działalnością czło-
wieka. Jeśli szybko nie zredukujemy 

gazów cieplarnianych, może być jesz-
cze większy. Punkt krytyczny, po któ-
rego przekroczeniu może dojść do za-
chwiania globalnej równowagi syste-
mu klimatycznego, wynosi zaledwie 2 
stopnie Celsjusza. Jesteśmy świadkami 
dynamicznej zmiany klimatu związa-
nej z działalnością człowieka. Czas 

działać!.   
Globalne ocieplenie spowoduje że cze-
kają nas częstsze: burze, fale upałów, 
susze, wichury, pożary, gwałtowne uderzenia mro-
zu, podnoszenie się poziomu mórz i oceanów i wią-
żące się z ni-
mi: straty eko-
nomiczne, mi-
gracje klima-
tyczne, ła-
twiejsze roz-
przestrzenianie 
się chorób za-
kaźnych, a na-
wet wzmoże-
nie napięć po-
litycznych. Do 
globalnego 
ocieplenia mogą przyczynić się ostatnie pożary 
ogromnych obszarów na terenie Australii Pożary 
wybuchają w Australii właściwie co roku, jednak 
sezon 2019/2020 przyniósł katastrofę rzadko spoty-
kanych rozmiarów: śmierć kilkudziesięciu osób i 
ponad miliarda zwierząt (ssaków, ptaków i gadów), 
ewakuację setek tysięcy mieszkańców stanów No-

wa Południowa Walia i Wiktoria, ponad 100 tysię-
cy wypalonych km2 i tysiące zniszczonych domów. 
W ślad za dramatycznymi obrazami nieba zasnute-
go dymem, poparzonych koali i wojska ewakuują-
cego ludzi pojawiły się pytania o przyczyny tej sy-
tuacji oraz rolę zmiany klimatu w tegorocznych 
wydarzeniach. 
Aby jednak dokładnie wskazać przyczyny tej kata-
strofy trzeba przyjrzeć się zmianom zachodzącym 
w Australii w ostatnich dekadach, gdyż każdy po-
żar, oprócz przysłowiowej iskry, potrzebuje także 
odpowiednich warunków. I choć samo globalne 
ocieplenie bezpośrednio nie wywołuje pożarów, to 
wpływa na warunki pogodowe. Ich zmiana wyzwa-
la całą lawinę wydarzeń prowadzących do tego, że 
pożary łatwiej wybuchają, obejmują większe ob-
szary i są bardziej intensywne. Zjawiska te obser-
wowane są w wielu regionach świata: w tajdze, 

Amazonii i oczywi-
ście – Australii.  
Skutkiem globalnego 
ocieplenia jest topnie-
nie lodowców. Ostat-
nio dowiedziałem się 
że, największa od 50 
lat góra lodowa, wa-
żąca 315 mld ton, 
oderwała się od lo-
dowca szelfowego 
Amery we wschod-

niej części Antarktydy. Całkowita powierzchnia 
bloku lodu wynosi1636 km kw., co oznacza, że jest 

ponad trzykrotnie większa niż po-
wierzchnia Warszawy. Naukowcy nie 
wykluczają, że oderwanie się tak dużej 
góry lodowej zmieni geometrię nacisków 
na czole lodowca. Może to wpłynąć na 
powstawanie pęknięć czy nawet na sta-
bilność głównej masy lodowca. 
Te wszystkie wydarzenia są niepokojące 

i nie rokują dobrze na przyszłość. Po-

czujmy się odpowiedzialni za naszą pla-

netę, która już wkrótce może zostać nie-

odwracalnie zniszczona ! 

 

Żródło: www.naukaoklimacie.pl 

Adam Jakubowski gr. IV 

 

https://sydney.edu.au/news-opinion/news/2020/01/08/australian-bushfires-more-than-one-billion-animals-impacted.html
https://www.bbc.com/news/world-australia-50951043
https://www.bbc.com/news/world-australia-50951043
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Kilka miesięcy temu miałam  okazję zobaczyć nie-
samowitą sztukę. Musical autorstwa : Andrew 
Lloyd Webber i Richard Stilgoe. Mowa oczywiście 
o tytule "Upiór w Operze" Jest to jeden z 
ważniejszych tytułów, jeśli chodzi o musical. Jest 
to po prostu musical wszechczasów. Najdłużej 
wystawiany i najbardziej dochodowy tytuł w histo-
rii Broadwayu. 
Tyle ode mnie słowem wstępu na temat tego musi-
calu. Szczerze przyznam, że długo myślałam, co 
mogę napisać.Jest to mocny tytuł, bardzo suge-
stywny. Ja czułam jak Upiór po prostu wchodzi we 
mnie. Ponownie przeniosłam się w inny świat. 
Znów był to Paryż, byłam w paryskiej operze. Po-
dróż ta była na tyle prawdziwa, że wyszłam z Ope-
ry Podlaskiej, szczekając zębami. 
Nie byłam w stanie powiedzieć, co by-
ło przyczyną tego stanu. Nie była to przecież moja 
pierwsza oglądana 
sztuka. Reakcja orga-
nizmu jednak nadzwy-
czaj silna, nie mia-
łam takiej nigdy wcze-
śniej. 
Wieczorem emocje 
opadły, co nie oznacza, 
że Upiór upuścił moją 
duszę i serce. Tak się 
chyba nie stanie. Ja po 
prostu zakochałam się 
w tym spektaklu. 
Część mojej duszy i 
serca została w pary-
skiej Katedrze Notre 
Dame (pamiętacie mój tekst z poprzedniego nume-
ru?), druga zaś  na zawsze zamieszka w paryskiej 
Operze. 
Emocje, które mnie drugiego dnia opuściły, po-
zwoliły mi zrozumieć reakcje mojego organizmu. 
Ja do niedawna miałam w sobie swojego prywatne-
go Upiora. Kiedy dopuszczałam go do głosu, wy-
dawało mi się, że będę szczęśliwa, kiedy będę za-

kochana, kiedy ja będę kochać i kiedy będę kocha-
na. Robiłam wszystko, żeby tak się stało. Mogę 
śmiało rzec, że w niektórych momentach zachowy-
wałam się, jak desperatka. Szukałam miłości w In-
ternecie. Dziś wiem, że to właśnie moja fantazja, 
moje widzenie ze snu, którym tak bardzo ufałam, 
widząc w nich siebie, jako szczęśliwą żonę i matkę 
w ładnym małym domu. 
Dziś wiem, że te wizje "przysyłał mi mój Upiór." 
Szczerze mówiąc, gdyby nie pojawił się mój 
"Anioł muzyki", popadłabym w paranoję. Mój 
Upiór był blisko tego, aby jego chore pragnienie 
miłości zawładnęło całkowicie moją duszą, sercem, 
może nawet i życiem. Wtedy, tak jakby po drugiej 
stronie, powiedzmy że na moim drugim ramieniu", 
przysiadł sobie „Anioł muzyki." Powoli tłumaczył 
mi, że kochać można nie tylko drugiego człowieka. 
Pozwolił mi znaleźć moją miłość, czyli muzykę, 
teatr i pisanie. Poczułam się szczęśliwa, spełniona, 
sama sprawdziłam, co naprawdę znaczy żyć. 
Ktoś z Was może powiedzieć, że odrzucam zwykły 
świat i wszystko to, co znam. Nie zabronię Wam 
tak myśleć, macie prawo. Ja jednak wiem, że wyru-
szyłam w rejs do nowego świata - mojego świata. 
Może faktycznie czasem lekko odpływam, może 
faktycznie jest to forma ucieczki od samotności. 
Ale skoro daje mi to szczęście i spełnienie, to czy 
nie mam do tego prawa?  

 

Jolanta Mazur —
absolwentka SOSW w 
Busku-Zdroju, była 
reaktor naczelna kwar-
talnika „Z Górki” 

 

Zdjęcie z odtwórcami 
głównych ról: 
Tomasz Steciuk Upiór pa-
ryskiej Opery 
i Kaja Mianowana jako 
śpiewaczka paryskiej Ope-

ry Christine Daaé  
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Zanim przejdę do wła-

ściwej treści, parę słów 

- celem przypomnienia. 

Czy pamiętacie, że w 

moim życiu dominuje 

muzyka trzech Panów? 

Jednego, którego imię 

zaczyna się na A... i 

dwóch, których imiona 

zaczynają się na J. 

Wiecie już, że dla mu-

zyki pewnego Jana, dla 

jego głosu, zrobię wie-

le... 

 

Jednym z moich ma-

rzeń na liście do speł-

nienia było poznać Pa-

na Jerzego. Dziś już 

było, a nie jest. Ostat-

nio miałam jakże wielką przyjemność posłuchać 

Jerzego na żywo. 

Powiem tak - zawsze uwielbiałam barwę jego gło-

su, już w " The voice of Poland." Miłość ta nie zga-

sła, jakiś czas temu została mi podarowana autor-

ska płyta Jurka "Przeze mnie... o mnie..." Krążek 

ten jest cudowny, pełen miłości Jurka do muzyki. 

Dodatkowo tytuł nie kłamie - ta płyta jest bardzo, 

bardzo Jerzego. Dziś rzadko się spotka to zjawisko. 

Artyści, a raczej wokaliści, podążają w stronę ko-

mercji – tego, by płyta się sprzedawała. Zapomina-

ją jednocześnie o miłości do muzyki i sobie sa-

mych. 

Płyta Jerzego jest wyjątkowa, bo Jurek o tym nie 

zapomniał. Ja, słuchając tej płyty, czuję w niej du-

szę Jurka, czuje jego emocje. Jak dla mnie, Jerzy tą 

płytą chciał przedstawić swoim słuchaczom siebie 

samego. Dodatkowym atutem tej płyty jest po pro-

stu barwa głosu Jerzego. Ja rozpływam się w niej 

cała. 

Wszystko to, o czym napisałam powyżej sprawia, 

że lubię wracać do tej płyty. Cieszę się, że ją posia-

dam. Jeździ ona ze mną do każdego sanatorium. 

Kiedy tylko wkładałam ją do odtwarzacza, myśla-

łam: " Jak fajnie byłoby rozpłynąć się w tym gło-

sie, słuchając go na żywo. 

Tak się stało dokładnie tydzień temu. Yyy..., w za-

sadzie nie wiem, co mogłabym pisać dalej. Jak tyl-

ko wrócę wspomnieniami do tego wieczoru, uświa-

damiam sobie, że nie mam słów, by opisać to, jak 

fantastycznie się czułam, słuchając głosu Jurka, 

któremu tego wieczoru towarzyszyła Ona. Nie, ona 

nie towarzyszyła, a tworzyła tego wieczoru piękny, 

niepowtarzalny, absolutnie wyjątkowy duet.  Mowa 

o przesympatycznej, pięknej i bardzo utalentowa-

nej Marysi Tyszkiewicz. 

Duet, jak dla mnie genialny, głosy tej dwójki two-

rzą doskonałą całość. Wieczór był cudowny. Prze-

konałam się, że muzyka typowo komercyjna, do-

brze wykonana, okraszona emocjami wykonaw-

ców, świetnie relaksuje, człowiek po prostu zapo-

mina o Bożym świecie. Dziś chciałabym po prostu 

PODZIĘKOWAĆ za fajny wieczór i cudowny re-

laks. DZIĘKUJE ARTYSTOM ( Tak, tak, Jurek i 

Marysia zasługują na miano artystów.) Dziękuje za 

śpiew i chwilę rozmowy po koncercie. Każdą z 

tych rozmów bardzo, bardzo doceniam. Jerzy, 

Dziękuje za piękne i mądre słowa. Staną się one 

moją dewizą. 

Dziękuje też mojej Rybce, która spełniła kolejne 

moje dwa marzenia. 

Kochana, bez Ciebie 

nie byłoby tych wyjąt-

kowych chwil i wspo-

mnień.  

Jola Mazur  ( na zdję-

ciach z Jurkiem 

Grzechnikiem i Mary-

sią Tyszkiewicz)       

 

 

 

www.opowiadaniajoli.pl 
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.  
Szkolne Koło Wolontariatu działające 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdro-
ju przez cały rok angażuje się w różnego rodzaju 
akcje i działania, jednak organizowany każdego 
roku w grudniu Tydzień Wolontariatu pozwala 
na szersze zaprezentowanie tych działań całej spo-
łeczności szkolnej i lokalnej. Na początku grudnia 
po raz kolejny w SOSW przeżywaliśmy Tydzień 
Wolontariatu. 

W trakcje Tygodnia Wolontariatu odbyły się 
warsztaty dla uczniów – „Wolontariat – dlaczego 
warto się zaangażować?” podczas któ-
rych omówione zostały wartości kluczowe dla idei 

wo-

lontariatu, przedstawiono korzyści płynące 
z wolontariatu – dla osób korzystających 
z tej formy wsparcia oraz dla samych wolontariu-
szy. Aktywnie działający wolontariusze dzielili się 
z koleżankami i kolegami swoim doświadczeniem, 
a także wrażeniami ze spotkań z różnymi osobami. 
Uczestnicy warsztatów obejrzeli również prezenta-
cję multimedialną, która pokazała, w jakie akcje 
włączają się członkowie Szkolnego Koła Wolonta-
riatu w SOSW. 

W czwartkowe popołudnie Wolontariusze odwie-
dzili Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe wzgó-
rze” w Mikułowicach aby wspólnie czytać historię 
o św. Mikołaju, śpiewać i bawić się. Każdy chciał 
zostać pomocnikiem św. Mikołaja. Było to bardzo 
radosne mikołajkowe spotkanie. 

Pakowanie prezentów to wielka przyjemność, dla-
tego też kolejnym działaniem, w ramach Tygodnia 
Wolontariatu, było pakowanie paczek mikołajko-
wych dla uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Busku – Zdroju. 

W sobotę, 7 grudnia działająca przy SOSW Funda-
cja „Błękitne Niebo” zorganizowała w Buskim Sa-
morządowym Centrum Kultury charytatywny kon-
cert połączony z licytacją „Mikołaj dla SOSW”. 

Nie mogło tam zabraknąć naszych wolontariuszy, 
którzy prezentowali przedmioty przeznaczone 
na licytację, a także kwestowali na rzecz Fundacji. 

Tydzień Wolontariatu to wspaniałe przedsięwzię-
cie, uczniowie byli zachwyceni działaniami,  zgła-
szali się nowi wolontariusze z nowymi pomysłami. 
Tydzień Wolontariatu nadal trwa! 

Marta Kolanowska 
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Wraz z nastaniem zimy - czyli 
pory długiego snu i depresji, 
chciałabym powiadomić Was o 
mojej decyzji, którą podjęłam już 

jakiś czas temu. Moja praca w redakcji w tym mo-
mencie dobiega końca, stwierdziłam bowiem, że 
wraz z wejściem w nowe środowisko, jakim jest  
moja nowa klasa oraz poprzez dojrzalsze spojrzenie 
na świat i ludzi, muszę spróbować czegoś nowego, 
dążyć do jeszcze głębszej samorealizacji. Nie ozna-
cza to jednak, że kończę moją przygodę z pisaniem 
– bajka będzie trwać nadal i na pewno na wyższym 
szczeblu, ponieważ to, czego nauczyłam się przez 
siedem długich lat współpracy z Wami , a także z 
Panią Małgosią, której opieka i pomoc sprawiły, że 
moje teksty są głębsze, dojrzalsze i bogatsze o no-
we słownictwo i techniki – otworzyły mi drzwi na 
nowe wyzwania i pomysły. Z całego serca dziękuję 
Wam za okazaną pomoc i wszelkie wsparcie emo-
cjonalne, bez którego nie przetrwałabym wszyst-
kich ciężkich i trudnych dni w moim życiu. Pani 
Małgosi za ogromne zaangażowanie, przemiłą 
współpracę, wprowadzenie mnie w tajniki funkcjo-
nowania naszego kwartalnika oraz sprawowanie 
pieczy nad moim rozwojem dziennikarskim, a efek-
ty  tej pracy na pewno wykorzystam w przyszłości. 
Wreszcie chcę się zwrócić do Was – jeżeli kiedy-
kolwiek piszecie tekst , piszcie go w taki sposób, 
abyście mogli stuprocentowo w przyszłości powie-
dzieć „Ja to stworzyłem/łam”. Bądźcie szczerzy i 
wierni swoim ideałom, aby w tekstach była widocz-
na Wasza osobowość i prawda. Stawiajcie czoło 
przeciwnościom losu, walczcie, nie poddawajcie 
się i okazujcie wyrozumiałość sobie nawzajem. 
Trzymam za Was kciuki – młodzi dziennikarze!  
 
A na koniec zamieszczam dla Was tekst, traktujący 
o problemie, który dotyka większość ludzi w każ-
dym wieku. Ma piękną nazwę pochodzącą z łaciny 
-  procrastinatio, a po polsku prokrastynacja. Jeśli 
ktoś z Was ma problemy z odkładaniem jakiejkol-
wiek czynności na później powinien przeczytać ten 
tekst. 

 

Prokrastynacja 

Tak jak wspomniałam 
wcześniej, jest to zwleka-
nie i odkładanie codzien-
nych czynności. Wiąże 
się z tym również trwały 
mechanizm działania, 
który cały czas powoduje 

trudności w codziennym życiu. Możemy wtedy od-
wlekać najprostsze rzeczy, takie jak: posprzątanie 
pokoju, bądź zmycie naczyń . Jest to przypadłość, 
która (jak wynika z moich obserwacji) dotyka coraz 

więcej osób, zarówno w naszym otoczeniu, jak i 
poza nim. Warto również wspomnieć, że osoby do-
tknięte tym problemem mogą mieć także kłopoty ze 
snem i mieć wzmożony poziom kortyzolu w orga-
nizmie. Przyczyn prokrastynacji może być wiele.  
Według mnie najważniejszymi są : Surowe wycho-
wanie - jeśli rodzice byli chłodni emocjonalnie w 
stosunku do swojego dziecka i nie dawali mu odpo-

wiedniej motywacji do  działania, osoba w doro-
słym życiu może być przekonana, że nie ma odpo-
wiednich umiejętności do wykonania danej czynno-
ści (np. gotowanie)  Drugą przyczyną może być lęk 
przed skutkami osiąganych sukcesów, jakimi są: 
wymagające otoczenie, czy bycie na świeczniku. 
Jak wiadomo zmiany w życiu są stresujące. Może 
dojść do tego, że prokrastynator będzie sabotować 

swój sukces, aby uniknąć konsekwencji.  A jak 
uporać się z tym problemem? W mojej ocenie naj-
lepszym sposobem na zwalczanie w sobie niechęci 
i apatii do codziennych rzeczy jest: zapisywanie 
wszystkich czynności  w danym dniu na liście w 
punktach, po czym  rozkładanie każdej z osobna na 
czynniki pierwsze: 

Przykład: Odkurzanie  

1: Przynoszę odkurzacz. 
2: Wyjmuję kabel, po czym włączam go do kontak-

tu. 
3. Małymi partiami i niechaotycznie odkurzam wy-
braną powierzchnię.  
4. Po skończonej pracy wyłączam odkurzacz, zwi-
jam kabel i odnoszę urządzenie na miejsce. 
 
O innych skutecznych sposobach walki z prokrasty-

nacją dowiecie się ze strony: www.moja psycholo-
gia.pl  

 
 Pozdrawiam Was serdecznie! 

  Adrianna Kacińska 



„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 13 (2020) nr 40 

16 

POWIEŚĆ 
„To nie sztuka zabić Białego 

kruka” 
 
Życie potrafi nas zaskakiwać w 
najmniej oczekiwanym momen-
cie. Rzuca nam kłody pod nogi. 
Zerknijcie jak diametralnie 
zmieniło się życie Piper. Czy 

mogła temu zapobiec? Zapraszam na krótką recen-
zję. 
Jej ścieżka życia nie była idealna. Poznajemy ją w 
momencie, gdy zostaje zamordowana jej mama. Jej 
ojciec nie potrafi odnaleźć się w roli ojca, więc po-
stanawia wysłać ją i jej brata na czas wakacji do 
babci, która przez wiele lat była nieobecna w ich 
życiu. Początkowo nie są zadowoleni, lecz wkrótce 
okazuje się, że miejsce ma wiele do zaoferowania. 
Piper wpada w oko przystojnemu Zane’owi, który 
ma wiele do ukrycia. A sielskie wakacje zamieniają 
się w śmiertelną niebezpieczną grę… 
Biały Kruk jest pierwszym tomem cyklu. To gatu-
nek literatury mło-
dzieżowo- fantastycz-
nej. W powieści roz-
wija się wiele fascyna-
cji m.in. miłość od 
pierwszego wejrzenia 
oraz darcie kotów, 
które prowadzi do roz-
woju pełnego pasji i 
pożądania uczucia. 
Między tymi miłosny-
mi zawirowaniami poznajemy szokującą prawdę o 
bohaterach, którzy okazują się nadprzyrodzonymi 
istotami zwanymi żniwiarzami dusz, których na 
wyspie jest pełno, a każdy z nich należy do innego 
klanu np. Niebieskich Wróbli, Białych Kruków, 
Czerwonych Jastrzębi i Czarnych Wron. Każdy z 
nich potrafi co innego, co jest bardzo fajne i zaska-
kujące. 
Co do postaci, to są ciekawie przedstawione. Au-
torka opisała ich sposoby myślenia i postrzeganie 
świata - nie rozczarowujemy się. Faktem jest to, że 
możemy pośmiać się ze złośliwości Piper, która 
słynie ze swoich śmiesznych tekstów, najczęściej 
kierowanych  do Zane’a. 
Tą powieść można pochłonąć w jeden wieczór, 
choć mnie to zajęło dłużej, ale cóż, mogę zwalić 
winę na brak czasu (ha, ha!). Książka jest napraw-
dę świetna i fajnie się ją czyta, wręcz pochłania. 

Zatem gorąco polecam wszystkim zainteresowa-
nym. 
 

SERIAL 

Gra o tron 
Północ Pamięta 

 
Gdy grasz w grę o tron, wygrywasz lub giniesz. 
Innej opcji nie ma. Jak wszystko się zakończyło? 
Sprawdź,  jak rodziny szlacheckie walczą o władzę 
i wpływy w mistycznej krainie Westeros. Walka o 
tron toczy się w zaparte, intrygi społeczne i poli-
tyczne są na porządku dziennym. Robert Bara-
theon, król Siedmiu Królestw prosi swojego stare-
go dobrego przyjaciela Eddarda Starka, aby służył 
mu radą jako jego osobisty doradca. Przyjmuje pro-
pozycje tylko i wyłącznie, aby lepiej zbadać oko-
liczności śmierci swojego poprzednika. Okazuje 
się, że przejęcie tronu planuje kilka rodzin m.in. 
Lannisterowie podejrzani o knucie spisku. Po dru-
giej stronie morza pozbawieni władzy ostatni 

przedstawiciele rządzącego wcześniej rodu 
Targaryenów, także zamierzają odzyskać 
tron. Narastający konflikt między rodzina-
mi powoduje włączenie się innych rodów, 
co doprowadzi do wojny. W międzyczasie 
na dalekiej zimnej i mroźnej północy budzi 
się pradawne zło. Tylko grupa wyrzutków 
zwana Nocną Strażą stoi pomiędzy króle-
stwem ludzi, którzy zajęci wojnami i kon-
fliktami między sobą, nie zdają sobie spra-
wy, że prawdziwa wojna dopiera się zaczy-
na… Serial „Gra o tron” to nowa produkcja 

stacji HBO oparta na bestsellerowej sadze fantasy 
pt: „Pieśni Lodu i Ognia” autorstwa Georga’a R.R. 
Martina.  
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Historia, gdzie wszystko jest możliwe, gdzie lato 
może trwać dziesięciolecia, a zima długa, mroźna, 
nawet dłuższa niż ludzkie życie. Rozciąga się od 
pełnego intryg południa, poprzez dzikie i niezdo-
byte lądy wschodu, aż po mroźną północ i staro-
żytny Mur, który ma za zadanie chronić przed siła-
mi ciemności wielkie rody Siedmiu Królestw,  to-
czących od wieków zacięta walkę o Żelazny Tron. 
To opowieść o zdradzie, szlachetności, odwadze, 
honorze, podboju i triumfie. Tutaj zwyciężasz albo 
giniesz. Fabuła jest bardzo ciekawa, gra aktorska 
jest genialna, a nie-
przewidywalne zwroty 
akcji trzymają w na-
pięciu do samego koń-
ca. Przy tym serialu 
nie sposób się nudzić. 
Wielkim plusem seria-
lu są bohaterowie - 
każdy z nich ma zna-
cząca rolę do odegra-
nia, a świat, w którym 
wszystko się dzieje, 
przypomina wczesne 
średniowiecze. Zatem 
serial jest niesamowity, wszystko jest wypracowa-
ne perfekcyjnie. Nie ma czasu na pomyłki, całość 
musi ze sobą współgrać, co reżyserom wyszło ide-
alnie. Po prostu mistrzostwo świata, bez dwóch 
zdań!! 
Przejdźmy teraz do kilku znaczących bohaterów, 
którzy zasłużyli na wyszczególnienie. Na pierwszy 
ogień idzie Arya Stark - pełna werwy, zaintereso-
wana walką. Bardzo pomysłowa i sprytna, wyka-
zuje szczególną zdolność do przetrwania w cięż-
kich sytuacjach i do akceptacji brutalnej rzeczywi-
stości. Można by powiedzieć, że troszkę przypo-
mina mnie, mamy wiele wspólnych cech i poglą-
dów. Więc może dlatego ta postać jest bliższa mo-
jemu sercu i uwielbiam ją. Jedna z najlepszych po-
staci w serialu i książce - zdecydowanie! Jon 
Snow, bękart z Winterfell. Członek Nocnej Straży 
na Czarnym Zamku. Waleczny, odważny, prawdo-
mówny oraz przystojny. Nie da się go nie lubić. I 
ostatnia ciekawa postać Tyrion Lannister jest kar-
łem. Słynie ze swojego świetnego poczucia humo-
ru, co mnie w nim urzekło. Idealnie dobrany aktor. 
Skoro są ulubione, to może zdradzę Wam jedną 
najbardziej znienawidzoną postać - jest to Joffrey 
Baratheon. Jest nieobliczalny, uwielbia sady-
styczne zabawy. Dopuścił  się wielu strasznych 
rzeczy. Okropna postać, która sama prosi się o nie-
nawiść. 
 
Ok na tym koniec, mam nadzieję, że chociaż tro-
chę Was zachęciłam i obejrzycie ten niesamowity 
serial, a może nawet przeczytacie serię książek ( ja 

właśnie czytam) i także jestem oczarowana. Cięż-
ko się oderwać, wyczekujemy na zwrot akcji, ni-
czym na pierwszą gwiazdkę w Boże Narodzenie. 
Tym świątecznym akcentem żegnam się z Wami - 
do zobaczenia wkrótce! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Justyna Grońska gr. II 
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Moda na zimę 
2020  

 
Hej to znowu ja -Wiki, 
w tym numerze 
„Modnie i wygodnie” 
mam dla was kilka no-
wych ciekawostek ze 
świata mody. Zapra-
szam do przeczytania 

artykułu. 
 
Mroźna szarość- Kolor zdecydowanie zimowy, 
ale, jak przekonują znane domy mody, nadaje się 
nie tylko dla fanek „Gry o tron”. 
 
Słodka wanilia- Barwa neutralna, lecz bynajmniej 
nie mdła. Jej uległ w tym sezonie m.in. Do-
lce&Gabbana i Valentino. 
 
Lawendowy- W tym roku lawenda nie przekwitnie 
wraz z końcem lata! Zostanie z nami na całą jesień 
i zimę. Ten nieco zapomniany odcień fioletu znów 
wraca do łask. 
 
Neony- To będzie sezon pod znakiem neonów! Cy-
tryna, limonka, oranż, fuksja- wybór należy do cie-
bie. Projektanci zalecają, by nosić kolory fluo solo 
lub miksować je ze sobą, tworząc wielobarwne po-
łączenia. 
 
Ażurowe swetry- Tęczowe, z warkoczykami, duże 
wyglądające jak wyjęte z męskiej szafy, z golfem 
to hit tego sezonu. 
 
Puchowe kurtki- W tym sezonie również modne 
są puchowe kurtki, już od paru lat są nieodłącznym 
elementem naszej garderoby. Bardzo efektownie 
wyglądające modele to np. duże, obszerne eskimo-
ski. Długie puchowe płaszcze sięgające aż do ko-
stek. 
 
Buty to element garderoby który nosimy codzien-
nie, więc zaopatrzmy się w nową, ale zarówno 
modną, jak i wygodną parę butów np.: 
 
Buty typu Emu- ten model buta wraca do nas już 
od kilku sezonów. Jedni je kochają, inni zaś   nie-
nawidzą. Ich dużą zaletą jest to, że są to jedne z 
najcieplejszych modeli na zimę. Możemy je nosić 
do wielu stylizacji, zarówno do sportowej jak i do 
eleganckiej. 

 
Trapery- To buty na tegoroczną zimę. Praktyczne, 
i wygodne, a do tego bardzo trendy. Wciąż na to-
pie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Byle do 
wiosny!! 

    
   Oprac. Wiktoria Bala gr. II 
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TŁUSTY CZWARTEK 
Tłusty czwartek to bez wątpienia  najsłodszy dzień 
w roku, którego data jest o tyle istotna, że rozpo-
czyna ostatni tydzień karnawału. Jest to zatem 
ostatnia szansa na wielkie objadanie się przed nad-
chodzącym Wielkim Postem. Staropolskie przysło-
wie mówi: ,,Powiedział Bartek, że dziś tłusty 
czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków 

nasmażyła”.  Według jednego z przesądów, jeśli 
ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka – 
w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. 
Żeby tradycji stało się zadość, z okazji końca kar-
nawału,  przypominamy przepisy na typowe tłusto-
czwartkowe smakołyki.  

Pączki tradycyjne                        
Składniki:                                                     
Ciasto drożdżowe: 

 500 g mąki pszennej 

 50 g  drożdży 

 100 g masła 

 100 g cukru 

 4 żółtka 

 1 jajko 

 250 ml mleka 
1 łyżka spirytusu 
Dodatkowo: 

 dżem lub powidła 
olej do smażenia 
Sposób przygotowania: 

1. Przygotować zaczyn.  
Mleko wymieszać z 1 łyżeczką cukru, pokruszony-
mi drożdżami i ok. 5 łyżkami mąki. Przykryć ście-
reczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia 
na ok. 10- 15 minut. 

2. Roztopić masło. 

3. Żółtka, jajko i resztę cukru ubić. 

4. Resztę mąki wsypać do dużej miski. Dodać wy-
rośnięty zaczyn i masę jajeczną i roztopione masło. 
Wyrobić ciasto na gładką, elastyczną masę. Pod 
koniec dodać spirytus. 

5. Miskę z ciastem przykryć ściereczką i pozosta-
wić w ciepłym miejscu na ok. 40- 60 minut, aż po-
dwoi swoją objętość. 

6. Wyrośnięte ciasto przełożyć na posypany grubo 
mąką blat i rozwałkować na grubość ok. 1 cm. Wy-
krawać z niego krążki o średnicy 7 cm. 

7. Na połowę krążków nałożyć nadzienie i przy-
kryć pozostałymi krążkami. Brzegi dobrze zlepić. 

8. Pączki układać na posypanym mąką blacie, 
przykryć ściereczką i pozostawić do wyrośnięcia 
na ok. 30 minut. 

9. Smażyć partiami na rozgrzanym tłuszczu w du-
żym garnku z obu stron. Pączki wkładać wyrośnię-
tą stroną w dół i smażyć ok. 2 minut z jednej stro-
ny. 

10. Pączki układać na ręcznikach papierowych, aby 
tłuszcz ociekł. 
Posypać cukrem pudrem. 

 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 tłusz-
czu. Po usmażeniu odsączamy na pa-
pierowym ręczniku, a następnie posy-
pujemy cukrem pudrem. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pod kie-
runkiem 

p. Marzeny 
Podkowy 

oprac. sekcja kulinarna 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przes%C4%85d
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Chłopak mówi do swej dziewczyny: 
- Ale będziemy mieli super Walentynowy wieczór. Mam trzy bi-
lety do kina! 
- Po co nam trzy? 
- Dla twojej mamy, dla twojego taty i dla twojej siostry  

Na randce. Ona się spóźnia, wreszcie jest: 
- Kochanie, dużo się spóźniłam? 
- Drobiazg, data się jeszcze zgadza  

Walentynkowy wieczór, chłopak szepcze czule do ucha dziewczyny: 
- Kochanie, wypowiedz te słowa, które połączą nas na wieki... 
- Jestem w ciąży!!!  

Dziewczyna skarży się koleżance: 
- Wyobraź sobie, że zostałam wczoraj straszliwie oszukana 
- Tak? A co się stało? 
- Chłopak zaprosił mnie wczoraj na szachy 
- I co? 
- Jak to co? Graliśmy do rana!  

Żona przegląda kobiecą prasę. Nagle z przerażeniem zry-
wa się z fotela i biegnie do męża:  
- Kochanie, czy ty wiesz ile trzeba biegać, żeby spalić 
jednego pączka?! 
Mąż leniwie odrywa wzrok od telewizora, a gębę od pi-
wa:  
- A po jakiego diabła palić pączki?!  

Opracowała: Justyna Grońska gr. II 

- W Walentynki zrobiono w naszej firmie ankietę i 
okazało się, że na romantyczny wieczór walentynko-
wy najwięcej osób chciałoby pójść ze mną. 
- To gratulacje, powinieneś się cieszyć! 
- Nie do końca, w firmie nie ma ani jednej kobiety... 
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Imię i nazwisko: 

KUPON  40 

HASŁO: 

  

j 

Wycięte kupony z hasłem prosimy zanosić 
do  pokoju nr 10- właściciel szczęśliwe-
go kuponu z właściwym rozwiązaniem 

otrzyma nagrodę - niespodziankę ! 
Nagrodę ( plecak) za rozwiązanie krzy-

żówki nr 39 wylosowała Milena  
Skowron - gratulujemy! 

Redakcja 
 

Pionowo:  Poziomo: 

Rozwiąż krzyżówkę na temat …….. 
 

Opracowała  Wiktoria Bala 


