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Ważne tematy: 

 

 Pandemia 

 Słynni nauczy-
ciele naszego 
Ośrodka 

 Nasze sukcesy 

 Rozmowa  
z Artystą 

 Z ekologią  
na ty  

 Empatia  
- czyli nie bądź 
wilkiem! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja o wirusie była dla nas 
wszystkich wielkim zaskocze-
niem . Nie spodziewaliśmy się, że 
możemy być narażeni. Całe nasze 
życie wywróciło się do góry no-
gami z dnia na dzień . 
Zostaliśmy zmuszeni do zapozna-
nia się z nową rzeczywistością Po 
zamknięciu szkół musimy uczyć 
się zdalnie. Nie jest to dość cieka-
wa forma nauki, każdy z nas za-
czął bardziej doceniać tradycyjne 
nauczanie oraz pracę nauczyciela. 
    Cd. Str.3 

 
Musimy się po-
chwalić, że re-
daktor naczelna 
naszego kwar-
talnika - Justy-
na Grońska 
skutecznie roz-
wija swoją pa-
sję dziennikar-

ską oraz krytyczno-literacką. Mo-
że pamiętacie, że w zeszłym roku 
wraz z trzema koleżankami z re-
dakcji skończyła kurs on-line 
„Warsztaty krytyka filmowego”. 
Praktyczne doświadczenia, które 
tam nabyła wykorzystuje nie tyl-
ko w naszym kole dziennikar-
skim, ale także pisząc recenzje na 
jednym z portali internetowych. 
Przeczytajcie, co pisze Justyna na 
ten temat!  
    
   Czyt. Str. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jerzy Grzechnik - aktor i wokali-
sta, uczestnik takich programów 
telewizyjnych jak "The voice of 
Poland", czy "Twoja Twarz 
Brzmi Znajomo”, zawodowo 
związany ze stołecznym teatrem 
"Studio Buffo" będzie odpowia-
dał na pytania naszej dawnej ko-
leżanki z redakcji - Joli Mazur.
  
  Czyt. Str.  9 -11 
 

 

 
Wiadomością z ostatniej chwili 
niech będzie wzmianka zamiesz-
czona w „Niedzieli” nr 24/14 VI 
2020r. o kate-
checie pracu-
jącym przed 
laty z mło-
dzieżą nasze-
go Ośrodka, 
który wkrótce 
zostanie arcybiskupem! Ksiądz 
prałat dr Henryk Jagodziński, bo 
o nim mowa, ze wzruszeniem 
wspomina pracę w naszym 
Ośrodku. O nim, a także kilku 
innych znanych osobistościach 
pracujących w początkach swej 
kariery w naszym Ośrodku prze-
czytacie na stronie 4  
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Informacja o wirusie była dla nas wszystkich 
wielkim zaskoczeniem. Nie spodziewaliśmy się, że 
możemy być narażeni. Całe nasze życie wywróciło się 
do góry nogami z dnia na dzień . 
Zostaliśmy zmuszeni do zapoznania się z nową rzec-
zywistością Po zamknięciu szkół musimy uczyć się 
zdalnie. Nie jest to dość ciekawa forma nauki, każdy 
z nas zaczął bardziej doceniać tradycyjne nauczanie 
oraz pracę nauczyciela. Brakuje nam bezpośredniego 
kontaktu z ludźmi, znajomymi czy przyjaciółmi  
Myślę, że ta nowa sytuacja daje nam dużo do myśle-

nia, ale cóż, trzeba to przeczekać, być silnym... 

Co to jest COVID-19? 
COVID-19 to choroba wywołana przez koro-
nawirus z Wuhan (2019-CoV). Wcześniej cho-
roba nie miała nazwy i posługiwano się okre-
śleniami typu „choroba wywołana przez koro-
nawirus” lub „zachorowanie z powodu zakaże-
nia koronawirusem z Wuhan”. Nazwa COVID
-19 została ogłoszona przez Światową Organi-
zację Zdrowia (WHO) i obowiązuje oficjalnie. 
"CO" w nazwie oznacza koronę (ang. corona), 
"VI" – wirus (ang. virus), "D" - chorobę, 
a liczba 19 wskazuje rok pojawienia się wirusa 
– 2019. Różnica między koronawirusem 
a COVID-19 jest taka, że koronawirus to czyn-
nik wywołujący chorobę, a COVID-19 to cho-
roba, czyli zespół objawów spowodowanych 
przez ten czynnik. 
 
Jakie są objawy COVID-19? 
 
Pacjenci z potwierdzonym zakażeniem korona-
wirusem 2019-nCoV mają objawy zakażenia 
układu oddechowego, takie jak: 
⚪gorączka, 
⚪kaszel (raczej suchy), 
⚪duszność. 
 
Czy zakażenie koronawirusem 2019-nCoV 
jest niebezpieczne? 
 
Tak jak w przypadku innych zakażeń układu 
oddechowego, zakażenie koronawirusem może 
powodować łagodne objawy, takie jak ból gar-
dła, kaszel i gorączkę. Jednak u niektórych 
osób może mieć ciężki przebieg i prowadzić 
do zapalenia płuc i problemów z oddychaniem. 
Zakażenie koronawirusem  może prowadzić 
zatem do zgonu. 
 
Kto choruje na COVID-19? 
 
Zakażenie koronawirusem może wystąpić 
u ludzi w każdym wieku. Analiza zachorowań 
pokazuje, że najcięższy przebieg choroby ob-
serwuje się u osób starszych, z rozpoznanymi 
wcześniej chorobami przewlekłymi (przede 
wszystkim układu sercowo-naczyniowego, za-
burzeniami neurologicznymi lub cukrzycą) lub 
zaburzeniami odporności.  
Częściej chorują mężczyźni niż kobiety. Dzieci 

chorują bardzo rzadko 
(około 1-2% wszystkich przypadków). 
Jak przenosi się koronawirus 2019-nCoV? 
 
Początkowo wydawało się, że przenoszenie 
koronawirusa wiąże się z kontaktem ze zwie-
rzętami, ponieważ wielu chorych na zapalenie 
płuc w Wuhan w Chinach zgłaszało, że mieli 
kontakty ze zwierzętami. 
Jednak narastająca liczba chorych, którzy nie 
mieli takich powiązań, kazała przypuszczać, że 
wirus przenosi się z człowieka na człowieka. 
Do zakażenia dochodzi przede wszystkim dro-
gą kropelkową, kiedy zakażona osoba kaszle 
lub kicha.  Wirus może także zostać przenie-
siony, kiedy człowiek dotknie powierzchni lub 
przedmiotu, na którym znajduje się wirus 
(czyli np. ślina osoby chorej), a następnie do-
tknie swoich ust, nosa lub oczu. 
Obecnie trwa pandemia COVID-19, co ozna-
cza, że wirus jest w wielu krajach na świecie. 
Dlatego też zapobieganie zakażeniu polega na 
przestrzeganiu zaleceń władz dotyczących po-
dróżowania, pozostawania w domu, kwaran-
tanny oraz przestrzegania zasad higieny: myć 
często ręce wodą z mydłem oraz dezynfeko-
wać je. 
 
Czy jest już szczepionka? 
 
Jak informowały media amerykańskie, pierw-
sze badania kliniczne nad szczepionką prze-
ciwko zakażeniom wywołanym przez korona-
wirusa SASRS-CoV-2 w marcu 2020 r. zaini-
cjowali badacze Kaiser Permanente 
w Seattle. Najmniej wiadomo o pracach pro-
wadzonych w Chinach, poza tym, 
że prowadzone są na pierwszych ochotnikach. 
Jest to pierwsza faza testów, podobnie jak ba-
dań w USA. Faza ta ma przede wszystkim wy-
kazać, że szczepionka jest bezpieczna. Badanie 
te potrwają co najmniej kilka miesięcy, jeśli 
wypadną pozytywnie, wtedy rozpocznie się 
druga faza testów. Ta ma z kolei wykazać 
czy preparat jest skuteczny i w jakich dawkach 
należy go podawać. 
Polscy naukowcy też rozpoczynają pracę nad 
szczepionką na koronawirusa. ABM, czyli 
Agencja Badań Medycznych przygotowała 
własny projekt, którego celem jest włączenie 
polskich ośrodków naukowych do ogólnoświa-
towych badań nad skuteczną szczepionką na 
koronawirusa. Projekt przygotowano w poro-
zumieniu z ministrem zdrowia Łukaszem Szu-
mowskim. 
Aktualnie trwają światowe prace i badania nad 
skuteczną szczepionką przeciw koronawiruso-
wi. Już ruszyły pierwsze testy na ludziach.  
Wszystko w rękach naukowców . Trzymajmy 
za nich mocno kciuki i bądźmy ostrożni! 
                       Justyna Grońska  grupa III 
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Wiadomością z ostatniej chwili niech będzie 
wzmianka o naszym Ośrodku zamieszczona w 
„Niedzieli” nr 24/14 VI 2020r. w wywiadzie z 
arcybiskupem nominatem i nuncjuszem apo-
stolskim w Ghanie, księdzem prałatem dr. 
Henrykiem Jagodzińskim. Jego ekscelencja 
wspomina: „Po święceniach pracowałem w 
parafii Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju. 
(…) Parafia ta była nazywana Zdrojową, po-
nieważ na jej terenie znajdowały się niemal 
wszystkie uzdrowiska miasta. W tamtym cza-
sie katechizowałem w zespole szkół „Na Gór-
ce”, gdzie kształciła się młodzież niepełno-
sprawna ruchowo, pochodząca praktycznie z 
całej Polski. (…). Spotkania z chorymi, a 
zwłaszcza cier-
piącymi dziećmi
-  to zostawia 
ślad na całe ży-
cie. Wtedy do-
piero człowiek 
przekonuje się, 
jak bardzo jest 
kruchą istotą i jak bardzo potrzebuje Pana Bo-
ga. Dzięki wspaniałym ludziom, których spo-
tkałem podczas mojej pracy w Busku-Zdroju, 
(…) doświadczyłem, jak wielkich rzeczy Pan 
Bóg dokonuje swoją łaską. Jak nawet życie 
naznaczone cierpieniem może być piękne, i 
ile potrafi odkryć w człowieku dobra, o któ-
rym często i sam zainteresowany nie wie.” 
Dodajmy, że święcenia arcybiskupie ks. prała-
ta Henryka Jagodzińskiego odbędą się 16 lip-
ca 20120r. W bazylice katedralnej w Kiel-
cach. 
Zaskoczeni tym pięknym wspomnieniem o 
naszym Ośrodku i doświadczeniu pracy z 
młodzieżą obecnego arcybiskupa nominata, 
postanowiliśmy poszukać innych znanych pe-
dagogów pracujących tutaj przed laty.  
Oto rezultaty naszej pracy:  
1. Dr Czesław Piskorz - pracownik naukowy 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krako-
wie, autor licznych publikacji np.. „Rola tre-
ningu fizycznego w czynnościowym uspraw-
nianiu młodzieży z mózgowym porażeniem 
dziecięcym” -wcześniej, w naszym Ośrodku 
pracujący jako rehabilitant. 
 
2. Teresa Romańska-Faściszewska   

(Nasze spotkanie z Panią Teresą - siedzi przy 
stoliku) 

Członkini Kieleckiego Towarzystwa Nauko-
wego, Polskiego Towarzystwa Tomasza z 
Akwinu i Środowiska Borowiczan – Sybira-
ków.W latach 90-tych, autorka licznych publi-
kacji i reportaży z podróży na Wschód śladem 
poloniców, łagrów, a także książek na ten te-
mat. 
3. Piotr Kaleta -  polski artysta fotograf. 
Członek Związku Polskich Artystów Fotogra-
fików. Członek Świętokrzyskiego Towarzy-
stwa Fotograficznego w Kielcach. Przedstawi-
ciel Kieleckiej Szko-
ły Krajobrazu. Na-
grodzony tytułem 
„Buskowianin Roku” 
W naszym Ośrodku 
był wychowawcą 
grup wychowaw-
czych, gdzie założył  
prężnie działające 
koło fotograficzne.  
 
4. Bożentyna Pałka-Koruba  
W latach 1977–1978 była asystentem na UJ, 
później pracowała w naszym Ośrodku jako 
wychowawca grup 
wychowawczych, a 
następnie kolej-
no:  wizytator w ku-
ratorium oświa-
ty, dyrektor Miejsko 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej,  
zastępca burmi-
strza miasta i gmi-
ny Busko-Zdrój i przez dwie kadencje woje-
woda świętokrzyska. 
 
5. Dr Karol Bidziński 
Pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach, autor wielu publi-
kacji  z zakresu pedagogi-
ki specjalnej. Pracując w 
naszym Ośrodku jako wy-
chowawca grup wycho-
wawczych założył koło 
dziennikarskie i zachęcił 
młodzież do redagowania 
szkolnej gazety. Był też 
inicjatorem powstania 
szkolnego kabaretu „Proteza”, który zdobywał 
laury w konkursach ogólnopolskich. 
 
 
 
To zaledwie kilka portretów wielkich nauczy-
cieli i wychowawców oddanych młodzieży, 
którzy są chlubą naszego Ośrodka. Cieszymy 
się, że dane jest nam uczyć się w szkole z ta-
kimi tradycjami.  
 
   Oprac.  REDAKCJA 



„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 13 (2020) nr 41 

5 

  
W dzisiejszym artykule przybliżę temat  samo-
chodów samojezdnych. 
 
Od niespełna 2 lat na świat przychodzą samo-
chody, które mogą same jechać w sposób bez-
pieczny, inteligentny. Jednak, czy są one rze-
czywiście przydatne? Z jednej strony, tak, 
gdyż ludzie mogliby wybierać się na dalekie 
wyprawy, nie męcząc się zbytnio. Z drugiej 
zaś strony, pozbawiłoby to masę ludzi  możli-
wości pracowania we wszelakich pizzeriach, 
burgerowniach itp. 
 Takie egzemplarze można spotkać już m.in, w 
Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Japonii. W 
tak wielkich aglomeracjach, jakie są np. w 
USA, jest to bardzo przydatne. Zmniejsza się 
w ten sposób ruch na drogach. Zmniejsza się 
również ryzyko wypadku jeżdżąc takim samo-
chodem, gdyż posiada on niezwykłą inteligen-
cję. Stosuje się przykładowo do sygnalizacji 
świetlnej, omija napotykane przeszkody. 
Moim zdaniem, tego typu pojazdy, to niesamo-
wity krok naprzód. Polepszy to komfort życia 
ludzi, sprawi, że nawet te dalekie podróże sta-
ną się przyjemniejsze. 
 

 
 
 
 
 
 

Tir samojezdny 

 

 

 

 

Samochód osobowy samojezdny 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  Pojazd samojezdny 
 
 
 
 

Świat sportu sparaliżowany z powodu pande-
mii! Jak to wpływa na sportowców i ich klu-
by? O tym w dzisiejszym artykule! 
 
Koronawirus, 
temat, który od 
kilku miesięcy 
gości na ustach 
całego świata. 
Także tego 
sportowego.  
Każdy zadaje sobie pytania: Kiedy to wszystko 
się skończy, za ile i w jaki sposób zostaną kon-
tynuowane rozgrywki we wszystkich krajach 
na całym świecie. 
Niektóre sezony będą wznawiane, już za nie-
długo, 29. 05.2020 r. zostaną wznawiane sezo-
ny m.in. w Polsce, Niemczech, i niektórych 
krajach Europy, a także i Świata. Niestety, nie 
będzie to już normalny sezon. Władze pań-
stwowe dały konkretne wskazówki, w jaki spo-
sób mają odbywać się spotkania tak, aby było 
bezpiecznie. Wiele klubów, drużyn sporto-
wych boryka się ze sporymi problemami. Nie 
ma sportu - nie ma wpływów.  Niektóre mniej-
sze kluby znikają. Zostają ucinane pensje pra-
cowników, sportowców. Traceni są nawet 
sponsorzy, nawet utytułowane drużyny są w 

kryzysie. Tracimy 
wszyscy. 
 Nie da się 
ukryć, zaraza sieje 
spustoszenie, 
światowa gospo-
darka siada, ale za 
jakiś czas, gdy to 
minie, wszystko 

będzie wracało powoli do normy. Wiadomo, 
od razu wszystkiego nie da się zrobić. Krok po 
kroku dojdziemy do tego, co było sprzed epi-
demii, jednak, nic nie będzie takie samo. Za-
braknie nam przede wszystkim ludzi, którzy na 
skutek zarazy stracili życie. 
 

 

 

 

 

     

   Oprac. Piotr Nowaczyk 
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Cześć! 
 

Chciałabym Wam przedstawić moje autorskie 
opowiadanie. Zatytułowałam je:  
Chiny- kraj dużych perspektyw. 

Opowiem historię Weroniki, która po 
skończeniu szkoły postanowiła, że wyje-
dzie do Azji pomagać ludziom. Na doda-
tek przekonał ją do tego pewien znajomy 
Tobias-  czarnoskóry lekarz. 

Weronika skończyła19 lat, nie miała wy-
uczonego zawodu i nie zdała matury. 
Pewnego dnia rodzice powiedzieli, by znalazła 
sobie jakąś pracę. 
-Ale jaką? - Ich to nie obchodziło, gdyż już 
była dorosła, miała odpowiadać za siebie i sa-
ma się utrzymywać. Rodzice na utrzymaniu 
mieli jeszcze Wojtka. Wojtek był niepełno-
sprawny. Uwielbiali się razem bawić, a siostra 
lubiła się nim zajmować. Pomagała zakładać 
mu buty, zasunąć w kurtce suwak. Dbała o nie-
go nie tylko z tego względu, że był jej biolo-
gicznym bratem.  Bardzo chciała, żeby był 
zdrowy, nie wstydziła się go. 

Kiedyś po kłótni z rodzicami poszła do pubu -
siedziała i płakała. W pewnej chwili podszedł 
do niej nieznajomy czarnoskóry mężczyzna. 
Przedstawił się, opowiedział trochę o sobie, 
dodał, że jest lekarzem, psychologiem. 

Wysłuchał jej narzekań. Lubił pomagać lu-
dziom. Powiedział, że za dwa tygodnie wyjeż-
dża do Azji, gdzie dostał kontrakt w szpitalu w 
Pekinie. Namawiał ją, by z nim wyjechała.  
—Sama nie wiem, od dziecka marzyłam o 
tym, by wyjechać gdzieś daleko. 

Dał jej wizytówkę i powiedział, by odezwała 

się, jak podejmie decyzję i jak porozmawia z 
rodzicami. Weronika zaś myślała, że rodzice 
się nie zgodzą, jak dowiedzą się, z kim chce 
wyjechać. 

Po powrocie do domu powiedziała rodzicom o 
swoich planach i o propozycji czarnoskórego 
lekarza i, ku jej zdziwieniu, rodzice się zgodzi-
li. Zapytali tylko, jak to sobie wyobraża i jaką 
tam będzie mieć pracę? 

- Myślę, że uda mi się coś znaleźć. Może będę 
pomagać ludziom, bo, nawiasem mówiąc, od 
zawsze czułam taką potrzebę. Znam język an-
gielski, a chińskiego szybko się nauczę - doda-
ła. 
- Pamiętaj, że jak ci nie wyjdzie, to zawsze 
możesz tutaj wrócić. Kiedy wyjeżdżasz ? 
- Za tydzień. 

 Weronika wraz z Tobiasem 
wyjechała do Chin, tam za-
mieszkała na stałe, znalazła 
pracę, w której się spełnia. 
Pomaga niepełnospraw-
nym, w wolnych chwilach 

bywa wolontariuszką. Dostała się na studia, o 
jakich marzyła. Tobias pomagał jej zaaklima-
tyzować się w nowym kraju, bo to nie takie 
łatwe uczyć się żyć w innej kulturze. 

Ta historia pokazuje, że czasem trzeba posta-
wić wszystko na jedną kartę i zaufać nawet 
nieznajomym ludziom innej rasy, gdyż nieko-
niecznie może nas spotkać przykra sytuacja z 
ich strony, ale również mogą okazać się bardzo 
życzliwi i pomocni.  
A co Wy na ten temat myślicie? 

 

 

   Sylwia Włodarz gr. III 
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„Orange is the new black” - sam tytuł nic nie 
mówi. Zatem o czym jest serial? Powiem 
Wam  Jest o życiu więźniarek. Zaskoczeni ? 
Serial zyskał niesamowitą popularność. Pewnie 
nasuwa się pytanie, dlaczego masę ludzi zainte-
resowała produkcja o więźniarkach ? To się 
przekonacie: 
 
Piper- jedna z głównych bohaterek popełniła 
kilka błędów w przeszłości. Jednym z nich było 
związanie się z dilerką narkotyków Alex, przez 
którą trafia do więzienia. Musi 
zmienić swoje życie w luksusach 
na pomarańczowy kombinezon i 
więzienie w Lichfield. Jak poto-
czą się jej losy? Czy spotka swo-
ją dawną miłość ? Jak przetrwa 
ten trudny czas? Wiele pytań na-
suwa się, ale wystarczy obejrzeć, 
a wszystko stanie się jasne. 
 
Serial skupia naszą uwagę na 
pojedynczych bohaterkach - po-
kazuje ich historię i powody tra-
fienia do więzienia. Dzięki temu 
możemy lepiej zrozumieć, dlaczego zachowują 
się w, taki, a nie inny sposób. Uważam to za 
fajne, gdyż wczuwamy się w wątek i mamy 
szansę lepiej poznać i polubić bohaterkę . 
Wartościowym elementem serialu jest porusza-
na problematyka. A zatem mówi się tutaj o nie-
sprawiedliwych wyrokach, o ignorowaniu praw 
więźniarek, rasizmie, LGBT, narkotykach , wy-
korzystywaniu osadzonych i wielu, wielu in-
nych. 
Pewnie niektórych to odrzuci, ale warto dać se-
rialowi szansę. Sama byłam sceptycznie nasta-
wiona, ale obejrzałam i byłam bardzo  zasko-
czona.  Mówię Wam  można się przyzwyczaić 
do tego typu narracji, co z czasem zacznie w 
Was wywoływać szereg pozytywnych emocji. 
Ja nieraz wzruszyłam się, czy wzburzyłam nie-
sprawiedliwością, jaka dotyka bohaterki. Byłam 
też sfrustrowana faktem, że nie mogą poprawić 
swojej sytuacji. A na dodatek , niektóre motywy 
były oparte na prawdziwych zdarzeniach. Co 
jeszcze bardziej zaciekawia nieprawdaż ? 

 
Zaletą serialu jest masa fascynujących bohate-
rek. Retrospekcje pojawiające się w każdym 
odcinku były ciekawe i poruszające. Nie tylko 
ubarwiały historię, ale też pozwalały zrozumieć 
zachowanie i charaktery postaci.  I z  chęcią śle-
dzi się przeszłość bohaterek. 
Co do ulubionych postaci, to najbardziej przy-
kuły moją uwagę Piper i Alex - główne bohater-
ki. 
Piper wydaje się nieszkodliwa, stara się dobrze 
zachowywać i nie wchodzić w konflikty z inny-
mi, ale pobyt w więzieniu zmienia ją. Mimo to 
stara się spojrzeć inaczej na swoje negatywne 
działania i pracować nad nimi 
Alex jest zawsze pewna swego. Troszczy się o 
osoby, które są dla niej ważne . Myśli racjonal-
nie, często za dwóch . 
Te dwie postacie bardzo mnie zaciekawiły. Śle-
dziłam ich historię aż do końca z zapartym 
tchem. I cieszę się, że zakończyła się w taki 
sposób. 
 
Podsumowując, „Orange is the new black: to 
świetna i ciekawa produkcja. Czasem może 

pewne bohaterki niesamowi-
cie denerwują, ale ostatecz-
nie ogromne plusy wygrywa-
ją. Na pewno będę miło 
wspominać ten serial, który 
okazał się najlepszy, jaki do 
tej pory oglądałam - o więź-
niarkach oczywiście. 
 
Więc gorąco polecam 
wszystkim, którzy się zainte-
resowali. Macie teraz sporo 
wolnego czasu, więc może-
cie go wykorzystać i mile 

spędzić czas z więźniarkami z Lichfield. 
 
 
 
 
 
Pozdrawiam Was ciepło. 
Trzymajcie się ! 
 
 
 
     Justyna Grońska 
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Hiszpańskie seriale zyskują wielką popular-
ność. Netflix, po sukcesie „Domu z papieru”, 
wyemitował kolejny hiszpański serial „Szkołę 
dla elity”, gdzie heist zastąpiono zbrodnią, a 
złodziei uczniami. Czy Szkoła dla elity jest 
równie zaskakująca? Przekonacie się. 
 
„Szkoła dla elity” to kryminał z telenowelodra-
matem, a akcja toczy się w elitarnym liceum, 
gdzie uczęszcza bogata młodzież. Trójka 
uczniów pochodzących z biednych rodzin Sa-
muel, muzułmanka Nadia i Christan dostaje 
stypendium. Lecz szybko przekonują się, że 
wejście w ten świat nie będzie ani łatwe, ani 
przyjemne. 
 
Już na wstępnie dowiadujemy się, że w szkole 
doszło do zbrodni. Bardzo szybko poznajemy 
ofiarę a właściwa akcja rozgrywa się na długo 
przed morderstwem. Trzyma nas w niepewno-
ści, kto i dlaczego zabił. Podejrzanych jest 
wielu: np zazdrosny chłopak, jego brat, czy 
koleżanka. 
Od 1 do 8 odcinka dzieli nas kilka godzin, 
więc ten czas wypełniono romansami, zdrada-
mi, imprezami, nadużywaniem używek itp. 
Bohaterów jest sporo i ciężko wybrać jednego 
pierwszoplanowego, ale ja mam 2 ulubionych: 
Samuela i Carle. 
Samuel zwany Samu jest ubogi, ale dzięki sty-
pendium może chodzić do prywatnej szkoły. 
Ma charyzmatyczny urok. Jest troskliwy i 
współczujący, ale także zimny dla tych, którzy 
go krzywdzą. 
Carla wykorzystuje swoją inteligencję i piękno 
na swoją korzyść- należy do tych bogatych. 
Jest postrzegana jako zimna i dumna, ale po-
trafi być lojalna wobec rodziny i przyjaciół. A 
przy pewnym  chłopaku  ujawnia swoją wrażli-
wa i delikatną stronę osobowości. 
To zdecydowanie najlepsze postacie, które po-
trafią się dogadać, mimo iż są z dwóch innych 
światów . 
 
Poruszane są tu tematy społeczne np problemy 

mniejszości etnicznych, homoseksualizm, za-
spokajanie niezdrowych ambicji rodziców . 
Ale szczególnie wątek związany z osobami 
zarażonymi wirusem HIV. Takie osoby nie są 
pokazane jako załamani, czy pozbawieni na-
dziei, lecz pełni nadziei i motywacji. 
Postacie szybko zyskują nasze sympatie - na-
wet ci, za którymi nie przepadaliśmy. Okazuje 
się, że bogacze potrafią okazać serce i walczyć 
za rodzinę i przyjaciół. Nie brakuje też impre-
zowego amoku oraz świetnej obsady aktor-
skiej, którą już trochę znamy z serialu „Dom z 
papieru”. Spośród "bandziorów" ekipy Profe-
sora zobaczymy Rio (Miguel Herrán), Denvera 
(Jaime Lorente) czy zakładniczkę Alison Par-
ker (Maria Pedraza). 
Więc nie ma co się zastanawiać - trzeba obej-
rzeć i to jeszcze przy takiej obsadzie hah. 
 
Myślę że warto poświęcić czas i zagłębić się w 
te historie, gdyż jest ciekawa i wciągająca nie 
sposób się oderwać od ekranu i nie włączyć 
kolejnego odcinka. 
Pozdrawiam i życzę zdrówka dla Was wszyst-
kich. 
Trzymajcie się ciepło! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justyna Grońska    gr III  
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Cześć. Chciałam podzielić się z Wami moim 
małym sukcesem! 
A mianowicie niedawno miałam okazję dołą-
czyć do internetowej redakcji CzasoStrefa.pl, 
która zajmuje się pisaniem artykułów/recenzji 
o książkach, serialach i filmach. 
Jak do tego doszło? Jak co dzień przeglądałam 
sobie Facebooka i natrafiłam na post  jednej z 
grup. Szukano osób zainteresowanych pisa-
niem. Zgłosiłam się! Aby przejść rekrutację, 
musiałam wysłać fragment swojej recenzji.  
Kolejnego dnia dostałam taką odpowiedź od 
szefostwa:  
"Jejku! Tak. Super napisana recenzja. (...) Jed-
no jest pewne chce Ciebie w zespole". 
I tak rozpoczęła się moja przygoda z pisaniem. 
Do zespołu należy ponad 20 osób. Są to fajni, 
pozytywnie zakręceni ludzie. Każdy z inną pa-
sją, ale jedno nas łączy - pisanie. Bardzo do-
brze mi się z nimi wszystkimi współpracuje i 
rozmawia.  
Cieszę się, że mogłam dołączyć do  Redakcji, 
gdzie mam możliwość rozwijania swoich zain-
teresowań.  
Poniżej zamieszczam jedną z napisanych prze-
ze mnie do CzasoStrefy recenzji: 
 

Historia prawdziwej miłości i sile wiary - 
recenzja filmu "Wierzę w Ciebie" 

 
Bracia Erwin kolejny raz zaskakują!  
Wracają z kolejnym filmem o wierze, który 
oparli na prawdziwych wydarzeniach. Czy 
film Wierzę w Ciebie jest warty obejrzenia? 
Przekonajcie się!  Ale na początek małe wpro-
wadzenie. 
Słyszeliście może o Jeremym Campie? Jeśli 
nie słuchacie piosenek chrześcijańskich poza 
kościołem, to pewnie nie wiecie. To gwiazdor 
chrześcijańskiego rocka, który sprzedał kilka 
milionów płyt i podbił serca ludzi na całym 
świecie. Zachęcam do posłuchania jego utwo-
rów. Są naprawdę wzruszające i pełne nadziei 
na lepsze jutro. 
Ale pewnie zastanawiacie się o czym opowia-
da film? Już wyjaśniam. 
Film opowiada o tym, jak Jeremy podczas stu-
diów w Kalifornii poznaje miłość swojego ży-
cia – Melissę. Marzy o tym, by zostać muzy-
kiem i jest bardzo skupiony na celu. Zaprzy-
jaźnia się z wschodzącą gwiazdą chrześcijań-
skiego rocka, Jean Luciem, by ten wprowadził 
go w tajniki biznesu muzycznego. Tak właśnie 
nasz bohater poznaje Melissę. Szybko staje się 
ona obiektem westchnień Jeremy’ego, który 
postanawia podbić jej serce. Ale szczęście bo-
haterów psuje smutna wiadomość - okazuje 
się, że Melissa jest poważnie chora. Aby 
dziewczyna wyzdrowiała, potrzebny jest 
cud. Jeremy rzuca wszystko, aby tylko być 
przy swojej ukochanej. Czy wiara ją uleczy? 
Jak potoczą się losy zakochanych? 
Jest wiele filmów o wierze, każdy z nich opo-

wiada inną historię, ale ta historia jest  napraw-
dę wzruszająca. Pokazuje jak wiara w Boga  
staje się filarem, na którym można  oprzeć się  
w chwili próby, przetrwać najcięższe sytuacje. 
Jak  poradzić sobie z diagnozą, a także pogo-
dzić się ze stratą kogoś bliskiego. Film ten jest 
też próbą zrozumienia, czemu życie młodej, 
dobrej osoby jest nagle przerwane przez pa-
skudną chorobę. Mam wrażenie, że film kiero-
wany jest do ludzi, którzy przekonani są już, 
że Bóg ich kocha. Nie stawiających żadnych 
pytań, tylko poddających się jego woli. To jest 
piękne bez dwóch zdań. 
Melissę i Jeremiego połączyła niezwykła więź. 
Oglądając, czujemy ból razem z nimi. Kibicu-
jemy im, aby ta historia miała jednak happy 

and. Przyznam, że ciężko 
mi się go oglądało zwa-
żywszy, iż sama przeżyłam 
śmierć bliskiej osoby, ale 
mimo tego nie żałuję, że 
obejrzałam. Nie zawiodłam 
się! Cieszę się, że mogłam 
poznać ich historię. 
 
Na dodatek Jeremiego gra 
wspaniały aktor znany 
wszystkim z serialu River-

dale  K.J. Apa i chyba to najbardziej przekona-
ło mnie do zobaczenia tego filmu. Apa jest 
bardzo dobrym muzykiem, co udowodnił nie 
raz w Riverdale, więc nie ma żadnego proble-
mu, by przekonać nas o tym, że chce zostać 
gwiazdą. Producenci wiedzieli co robią, ta rola 
idealnie do niego pasuje.  
„Wierzę w Ciebie” udowadnia, że czasem war-
to okazywać prawdziwe emocje i nie uznawać 
ich za słabość, że możemy spotkać człowieka, 
który bez oglądania się za siebie jest w stanie 
skoczyć za nami w ogień.  
Film wywołuje napływ refleksji. Zaczniecie 
myśleć o swojej rodzinie, o chwilach, kiedy 
dawaliście za wygraną i momentach przełomo-
wych, które mogły potoczyć się inaczej. 
Jednak film posiada jedną małą wadę, do któ-
rej mogę się przyczepić. A mianowicie jego 
główny dramatyczny punkt zostaje zdradzony 
w zwiastunie. Nie jest to dobre, gdyż osoby, 
które nie znają historii Jeremiego, mogą być 
nieco zaskoczeni.  
Więc jeśli nie lubicie spoilerów, radzę nie 
oglądać zwiastuna, lepiej nie psuć sobie sean-
su. 
Jeśli macie ochotę sprawdzić, jak do tego do-
szło i jak potoczyła się ta historia, to koniecz-
nie obejrzyjcie ten film. 
Na pewno nie pożałujecie!  
 
 
 
 Justyna Grońska  
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 Dzień Dobry, 
Dziś sam tytuł powinien Wam zasugerować 
pewną zmianę. Dziś to nie ja będę opowiadać 
o sobie. Dziś o sobie opowie Wam aktor i wo-
kalista - Jerzy Grzechnik - uczestnik takich 
programów telewizyjnych jak "The voice of 
Poland", czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo." 
Zawodowo związany ze stołecznym teatrem 
"Studio Buffo", prywatnie - skromny i ciepły 

człowiek. Niedawno 
miałam okazję z nim 
porozmawiać. 
 
Jerzy, czy od zaw-
sze wiedziałeś, że 
będziesz aktorem? 
 
Ja bym siebie, co 
prawda, bardziej 
określił jako 
“aktorzącego” woka-
listę, ale to fakt, że 
od 2007 rzeczywi-

ście obok śpiewu przyszło mi wykonywać za-
wód aktora musicalowego (i nie tylko). Czy od 
zawsze wiedziałem, że tym się będę zajmo-
wać? Absolutnie nie. Przecież skończyłem Za-
rządzanie na UW, a śpiewać zacząłem uczyć 
się dopiero po studiach. Co prawda aktorstwo 
zawsze było dla mnie pociągające, ale nigdy w 
swojej głowie nawet nie dopuszczałem myśli, 
że faktycznie do pewnego stopnia pójdę w tym 
kierunku zawodowo. Z resztą powiem szcze-
rze, że nadal uważam, że charakterologicznie 
nie pasuję do show buisnessu. 
 
 Kiedy poczułeś, że aktorstwo to twoja dro-
ga? 
 
Hmm. Nigdy tego w pełni nie poczułem... 
Mam nadzieję, że pewnego dnia ta świado-
mość do mnie dojdzie. Oczywiście uwielbiam 
występować na scenie i wchodzić w buty in-
nych postaci, ale, jak pisałem, bardziej postrze-
gam siebie jako wokalistę. Jakoś wewnętrznie 
czuję, że pełny zestaw emocji mogę przekazać 
wyłącznie przez śpiew. 
 
Jerzy, od 2007 roku jesteś związany z tea-
trem „Studio Buffo” w Warszawie. Możesz 
powiedzieć co Tobie dała ta współpraca? 
 
Przede wszystkim tony doświadczenia zawo-
dowego, umiejętności panowania nad stresem, 
odnajdywania się w trudnych i nieprzewidy-
walnych sytuacjach na scenie, pracy w różnych 
warunkach, z z kilku lub nawet kilkunastoty-
sięczną widownią, z dziesiątkami muzyków i 
innych artystów, z najróżniejszym repertua-
rem, a także łączenia ruchu ze śpiewem i gra-
niem. Dopiero w zetknięciu z innym środowi-

skiem w mojej branży (np. w TTBZ) uświada-
miam sobie jak daleką drogę przeszedłem w 
tym zawodzie. To buduje. 
 
Jak teatr „Studio Buffo”, to musical 
„Metro.” Dla Ciebie jest główna rola Jana, 
jak Ci się gra tą postać, odczuwasz mniejszą 
tremę? 
 
Zawsze odczuwam tremę. Być może teraz, po 
13 latach nieco inaczej się ona objawia, ale 
nigdy nie wychodzę do pierwszej sceny całko-
wicie spokojny. Najważniejsze jest skupienie i 
umiejętność koncentracji. Jeśli trema nie wpły-
wa negatywnie na te sfery, wszystko można 
przetrwać. Lubię postać Jana, bo ma dużo mo-
ich cech, a także kilka takich, które bardzo 
chciałbym mieć. To wdzięczna, wielowymia-
rowa postać. 
 
Co czułeś, kiedy w 2008 roku wygrałeś Kon-
cert Debiutów w Opolu, jak wspominasz ten 
występ? 
 
Byłem w szoku. Nie spodziewałem się wygra-
nej. W końcu naprawdę byłem debiutantem - 
nie tylko w Opolu, ale w ogóle na scenie i w 
tej branży. Nie byłem dzieckiem festiwalo-
wym, ani nawet średnio doświadczonym wo-
kalistą. To były moje pierwsze kroki, więc stan 
szoku w mojej głowie utrzymywał się przez 
długi czas po wygranej. Oczywiście stres rów-
nież był niemiłosierny. Pamiętam tylko, że nie 
mogłem sobie przypomnieć pierwszych słów 
piosenki póki nie zaczęła grać orkiestra. 
 
Znam Cię trochę i odnoszę wrażenie, że je-
steś perfekcjonistą - czy to przydatna cecha 
w Twoim zawodzie? 
 
Perfekcjonizm jest moją zmorą. Spędza mi sen 
z powiek. I myślę, że również wykańcza ludzi 
wokół mnie. Może akurat w Buffo na scenie 
jest to przydatna cecha, ale nie będę ukrywał, 
że wolałbym się jej całkowicie wyzbyć na ży-
cie. Myślę, że byłbym wówczas dużo spokoj-
niejszym wewnętrznie człowiekiem. 
 
Tytuł twojej autorskiej płyty to „Przeze 
mnie, O mnie.” Zatem czego można się do-
wiedzieć o Jerzym Grzechniku, słuchając 
płyty? 
 
Trzeba jej po prostu posłuchać! Tam tkwią 
wszystkie odpowiedzi! Nie będę przecież 
Wam ułatwiać zadania czczym gadaniem o 
sobie...  
 
Tworzenie własnego materiału to ciężka 
praca? Opowiedz coś o tym, jak to u Ciebie 
wyglądało? 
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Nie postrzegam tego procesu jako ciężkiej pra-
cy. Teksty same się tworzyły, a dźwięki same 
ze mnie wypływały. Najtrudniejsze było ich 
zapamiętanie i zapisanie (bo nie jestem zawo-
dowym muzykiem, więc potrzebowałem po-
mocy innych). Praca nad aranżacjami też nie 
była prosta, ale miałem szczęście do niesamo-
wicie utalentowanych ludzi, którzy zrealizowa-
li wszystkie moje uwagi i zachcianki brzmie-
niowe. Dziś wiem, że najbardziej prawdziwe 
są te kompozycje, których nie musiałem w 
ogóle poprawiać i w czystej formie wylądowa-
ły na płycie. 
 
 Planujesz wydanie drugiego autorskiego 
albumu? 
 
Na ten moment moim najważniejszym autor-
skim projektem jest moja Córeczka i to na 
pewno się nie zmieni. Jeśli przy natłoku obo-
wiązków zostanie mi jeszcze czas i możliwości 
na pracę nad kolejnym albumem, to czemu 
nie? Mam nawet 2 piosenki, które nie znalazły 
się na pierwszym krążku i które już podczas 
pandemii ujawniłem światu. Można je trakto-
wać jako kolejny krok twórczy. 
 
Co dał Ci udział w programie „The Voice of 
Poland”? 
 
To był bardzo duży krok w rozwoju mojej 
świadomości muzycznej. Prócz bezpośrednie-
go zetknięcia się z naszą rodzimą branżą, Arty-
stami z najwyższej półki, primetimem w tele-
wizji i pracy w ekstremalnym stresie. Tak na-
prawdę Voice to showbiznesowy papierek lak-
musowy i genialna reklama dla każdego woka-
listy. 
 
W programie „ The Voice of Poland” współ-
pracowałeś z Edytą Górniak. Skąd ten wy-
bór? 
 
Do Edyty zawsze miałem ogromny szacunek i 
sentyment. Swoją twórczością bez wątpienia 
wpłynęła na rozwój mojej wrażliwości mu-
zycznej. Poza tym jest legendą, doskonałą wo-
kalistką i ma korzenie w Buffo, więc wybór 
narzucał się sam;). 
 
 Który etap programu „The Voice of Poland 
był dla Ciebie najtrudniejszy? Przesłucha-
nia w ciemno, bitwy, czy może występy na 
żywo? 
 
Każdy etap był inny i każdy równie wymagają-
cy. Przesłuchania w ciemno chyba najbardziej 
mnie wykończyły nerwowo. Występ z Sarsą 
miał już zupełnie inny charakter- wspieraliśmy 
się wzajemnie i wspólnie szliśmy w ogień. Z 
kolei występy live zawsze niosą ze sobą dodat-
kową dawkę niezrozumiałego, paraliżującego 
stresu. Przez konsekwencje bycia oglądanym 
dosłownie wszędzie. Już nie mówiąc o tym, że 
w The Voice na każdym etapie uczestnikowi 

towarzyszy widmo odpadnięcia oraz prestiż 
całego formatu... to wszystko „siada” na mó-
zgownicy. 
 
Jak wspominasz udział w programie 
„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”? 
 
Wspaniale. Ten program był spełnieniem mo-
ich marzeń z dzieciństwa. Miałem szczęście 
„pogrzebać” w wielu piosenkach, które odgry-
wały dla mnie szczególną rolę na przestrzeni 
okresu dorastania. Ogromna frajda i kolejne 
doświadczenie nie do opisania. 
 
Program ten to wyzwanie aktorskie i wokal-
ne, które z tych wyzwań było większe? 
 
Gdy człowiek już ma na sobie kostium i ma-
keup, śpiew i aktorstwo zaczynają zlewać się 
w jedno. Wszystko idzie nowymi, innymi tora-
mi. Odgrywana postać zaczyna żyć swoim ży-
ciem niezależnym od nas. Ciężko to opisać. To 
naprawdę niewiarygodnie zjawisko. 
 
Najciekawsza metamorfoza programu to? I 
dlaczego akurat ta postać? 
 
W sensie moja? Nie wiem. Każdą postać lubi-
łem i każda była zupełnie inna. Nie umiem wy-
brać jednej. Na Britney nauczyłem się bardzo 
wiele (choreografia, śpiew, latex;), Diana Ross 
pozwoliła mi odnaleźć w sobie dziesiątki cech 
mojej Mamy, a z kolei Neyo dał mi ostro do 
myślenia, bo obudził we mnie najprawdopo-
dobniej dalekie czarnoskóre geny. Natomiast 
dzięki postaci Julio Iglesiasa, kilka miesięcy 
po programie, miałem okazję poznać samego 
Artystę. Te wszystkie doświadczenia są nie do 
przecenienia. 
 
Jakiś czas temu grałeś w serialu „ Na dobre 
i na złe”- jak to wspominasz? Możesz coś o 
tym opowiedzieć? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To bardzo miły epizod w moim życiu zawodo-
wym. Serial „Na dobre i na złe” to pewnego 
rodzaju symbol. Na przestrzeni lat chyba każ-
dy liczący się aktor na pewnym etapie się w 
nim pojawił. Czuję się ogromnie wyróżniony,  
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że produkcja zaprosiła właśnie mnie do jednej 
z ról „powracających” w kilku odcinkach. Co 
więcej mój wątek (z Jędrkiem i dr. Consalidą) 
był nad wyraz poruszający i ciekawy. To no-
we, intrygujące i w wielu sferach zaskakujące 
doświadczenie. Z technicznych kwestii - nie 
przypuszczałem, że na planie wszystko idzie 
tak szybko. Rach, ciach i po scenie. Zupełnie 
odwrotnie niż w teatrze. Miejsca zdjęć też były 
dla mnie zaskakujące - chociażby fakt, że kory-
tarze i sale Szpitala w Leśnej Górze nie mają 
sufitów... 
 
Która z postaci była bliższa Tobie - dyrektor 
domu dziecka z serialu, czy Jan z musicalu 
„Metro”? 
 
Nie będę ukrywać, że w Metrze jestem już 
„zadomowiony” od lat. W serialu z kolei mia-
łem swoistą ewolucję postaci, a to zawsze jest 
atrakcyjne dla aktora. Byłem początkowo dość 
zamknięty i agresywny, ale w efekcie pokaza-
łem bardziej ludzką twarz. Reasumując, obie 
postaci okazały się być mi zaskakująco bli-
skie.20. Wolisz pracę w teatrze, czy na planach 
telewizyjnych? 
 
Wolisz pracę w teatrze, czy na planach tele-
wizyjnych?  
 
To zupełnie inna praca. Nie mam jakiegoś gi-
gantycznego doświadczenia na planach, choć 
prócz serialu brałem jeszcze udział w kilku 
produkcjach o charakterze filmowym. Jedno 
wiem- tam głównie się czeka. Samej pracy jest 
dosłownie odrobinka w stosunku do ogromu 
czasu oczekiwań na swoją scenę. W teatrze z 
kolei - podczas spektaklu wszystko idzie szyb-
ko. Można wszystko przeżywać wraz z posta-
cią i widzami. Ale to ma swoje trudniejsze 
strony, bo nie można niczego powtórzyć. Mnie 
podobają się oba rodzaje pracy, choć teatr z 
racji doświadczenia jest mi na tym etapie bliż-
szy. 
 
Chodzisz do teatru jako widz, masz ulubio-
ną sztukę? 
 
To jest właśnie największy problem... że pod-
czas sezonu nie mamy kiedy iść na sztuki do 
innego teatru. Jeśli pojawia się w naszym grafi-
ku dzień wolny, to najchętniej odsypiamy, od-
reagowujemy albo spędzamy czas z rodziną. 
Odwiedzanie innego teatru w tym czasie nie-
stety nie znajduje się w czołówce na liście 
priorytetów. Chociaż na szczęście zdarzają się 
wyjątki od tej reguły i niekiedy „przemieniam 
się” w widza. Jednak nigdy nie chodzę kilka 
razy na ten sam tytuł, więc ciężko tu mówić o 
ulubionej sztuce. Ostatnio widziałem kilka faj-
nych musicali - „Kinky Boots” z genialnym 
Krzysztofem Szczepaniakiem i „Aidę” z jedną 

z moich byłych, a zarazem ulubionych Anek z 
Metra - przecudowną Zosią Nowakowską.  
 
Jakie masz hobby, co robisz w wolnym cza-
sie? 
 
Tego wolnego czasu zostaje zwykle (poza 3 
miesięczną kwarantanną) jak na lekarstwo, ale 
jeśli mam chwilę, uwielbiam spędzać ją z moją 
4 letnią córeczką, czytam, oglądam filmy i se-
riale na Netflixie, a czasami gram w przygo-
dówki. 
 
Jak zachęciłbyś młodzież do wizyty w tea-
trze? 
 
Jeśli ktoś już wcześniej był w Buffo, nie trzeba 
go zachęcać, a dla tych, co jeszcze u nas nie 
zawitali, mogę powiedzieć tylko jedno: 
przyjdźcie. Atmosfery spektaklu muzycznego 
na żywo nie da się z niczym porównać. A 
Buffo, ze względu na swoje kameralne rozmia-
ry oferuje jeszcze wyższy poziom intymności i 
emocjonalno-artystycznych odczuć. Kto wie, 
być może Wasza pierwsza wizyta w Buffo, na 
zawsze odmieni Wasze życie? Mnie odmieniła. 
 
Co powiedziałbyś młodemu człowiekowi, 
który chce być aktorem, wokalistą? 
 
Aby nigdy nie rezygnował ze swoich marzeń. 
Gdy człowiek rodzi się Artystą, pozostaje nim 
do końca życia. Nie ma większej frustracji niż 
męczyć się w branży, która nie pozwala Arty-
ście rozwinąć skrzydeł. Jednocześnie nie moż-
na zapominać, że wrażliwość, mocne nerwy i 
twardy tyłek to nieodzowne warunki przeżycia 
na tym polu walki;). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wywiad autoryzowany,  
przeprowadzony przez Jolantę Mazur 

czerwiec 2020r. 
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Trendy wiosna/lato 
2020 

Hej to znów ja – 
Wiki, w tym nume-
rze mam dla was 
kilka wskazówek, 

co jest modne w tym sezonie. Niektóre z 
nich już dobrze znacie, bo były z nami w 
poprzednich sezonach. 

Kokardy – Mogą być zawiązywane pod 
szyją, przytrzymując kapelusz z szerokim 
rondem, mogą też być częścią koszuli lub 
elementem ozdobnym sukienki. Małe lub 
duże, wszystkie są równie modne. 

 

 

 

 

Falbany – Najczęściej falują na su-
kienkach i bluzkach. Ale również 
pojawić się mogą przy butach czy 
trenczach. 

Neony – To jeden z tych trendów, co 
się już pojawiły wcześniej, ale nadal 
są modne. Neonowe kolory z ła-
twością wyróżnią was w tłumie. 

 

Pastele – Równie modne, za to o 
wiele bardziej subtelnym wyborem 
będą kolory pastelowe: rozbielony 
błękit, róż, żółć lub zieleń. Pastelo-
we odcienie śmiało mo-
żemy ze sobą zestawić 
nawet po kilka jednocze-
śnie. Delikatne i eleganc-
kie zawsze będą wyglą-
dać z klasą. 

 

Kamizelki i garnitury – 
Garnitury były modne 
już wcześniej, ale nadal 
nie wychodzą z łask. Ko-
lejny ciekawy element 
rodem z męskiej szafy dołączył do nas. Kami-
zelki zostały gwiazdami kolekcji marek, takich 
jak: Louis Vuitton, Burberry czy Max Mara. 

 

Jeansowa spódnica – Ołówkowa spódnica w 
tym sezonie została okrzyknięta mianem jednej 
z najbardziej pożądanych fasonów tego sezo-

nu, a przyczyniła się do tego 
między innymi Stella 
McCartney. 

 

Torba, nie torebka – Po mi-
kro torebkach, które pamię-
tacie z poprzednich sezo-
nów. Przyszedł czas na tor-
by, które pomieszczą 
wszystko. 

 

Klasyczny trencz – Tren-
dy trendami, ale klasyka 
obroni się zawsze. Pasuje 
do wszystkiego i na każ-
dą okazję, na dodatek 
sprawia, że każdy look 
nabiera „modowego” 
charakteru.  
 

 
No i jak Wam się podo-
bają tegoroczne trendy, 

bo mnie bardzo przypadły do gustu - mam na-
dzieję, że Wam również. To tylko kilka z wie-
lu trendów, ale liczę na to, że pomogłam Wam  
zainspirować się przy tworzeniu stylizacji. Do 
następnego artykułu! Zachęcam do przeczyta-
nia reszty tekstów w tym numerze. Cześć! 
 
 
 
Wiktoria Bala gr.II 
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08.05.2020r. 

Nie bądź wilkiem 
 

Dzień dobry kochani 
Wczoraj wieczorem leżałam i zastanawiałam 
się, skąd bierze się zjawisko dyskry-
minacji.  Dlaczego dyskrymina-
cja  wciąż jest obecna. Rzecz jasna 
patrzyłam na temat pod swoim ką-
tem. Wnioskami dziś z Wami się 
podzielę. 
 
Niekiedy ludziom brakuje po prostu 
empatii, zrozumienia, życzliwości. 
 Niekiedy jest to po prostu zwyczaj-
ne ludzkie lenistwo. "Nie wysiądę, 
nie pomogę, bo to nie mój obowią-
zek. Ma opiekuna/ kę, niech sobie 
radzą." 
Czasem jest to niewiedza, strach i poglądy ro-
dem z dziewiętnastego wieku, kiedy to niepeł-
nosprawny był traktowany jak zjawisko. 
 
Dziś apeluję do wszystkich, niezależnie od 
motywacji: Nie myślmy o niepełnosprawności 
jako o temacie, który nas nie dotyczy. Jest to 
błędne myślenie. Zła postawa. Niepełnospraw-
ność może spotkać każdego. 
 
Ja nikomu tego nie życzę. Jednak proszę by 
ten, który kiedykolwiek odmówił mi pomocy, 
potraktował mnie w gorszy sposób tylko dlate-
go, że mam wózek, postawił się na chwilę w 
mojej sytuacji. Pomyślał o moim opiekunie, o 
jego zdrowiu. 
 
Nie sądzę, by Pan kierowca taksówki miał 
ochotę marznąć, bo nie ma jak dojechać do 
domu. Rzekomo wózek się nie mieści do ba-
gażnika. 
Ja musiałam, musiałam też po raz kolejny i 
pewnie nie ostatni usłyszeć tłumaczenie: bo 
Pani ma wózek... Pani ma wózek, a Pan ma 
nogi... Czy to nie oczywiste? 
 
Nie sądzę, by Pan kierowca autobusu chciał 
dźwigać mnie i wózek, siłą swoich mięśni - 
mój opiekun często musi... 
Musi, bo Panu nie chcę się wysiąść i rozłożyć 
rampy. Nieprawdą jest tłumaczenie, że nie na-
leży to do Pana obowiązków. 
 
Nie sądzę, by ktokolwiek chciał usłyszeć, bę-
dąc w mojej sytuacji, że jest roszczeniowy. 
Dlaczego? - dlatego, że miał odwagę powie-
dzieć jawnie, co jest nie tak. Wytknąć błędy 
kierowców, których nie powinno być. Pomi-
jam fakt, że ja nie jestem roszczeniowa, kłótli-
wa. Wówczas poczułam się bardzo źle. Nie-
mal, jak bym dostała od tego Pana w twarz... 

 
Tego co powyżej, mogłoby nie być. Dyskrymi-
nacji też by nie było. Gdyby człowiek był dla 
człowieka człowiekiem. Nie przysłowiowym 
wilkiem... 

   
25.05.20120r.  

 Jola patrzy w górę 
 

Kochani, dziś muzycznie ku pokrze-
pieniu serc, ducha, ciała. 
Ostatnio wysłuchałam piosenki ze-
społu IRA. Zobaczyłam w niej życie. 
Przeszłam przez niskie poczucie wła-
snej wartości. Przerobiłam masę zna-
jomości, mniej lub bardziej udanych. 
Życie weryfikowało moje przyjaźnie. 
Bałam się wielu rzeczy, bałam się 

życia. Długo myślałam, że definiuje mnie moja 
niepełnosprawność. Nie była to definicja, w 
której czułam się dobrze. 
Towarzyszyło mi poczucie straty. Poczucie 
przegranej, ciągle czułam gorycz porażki. My-
ślałam, że nic w życiu nie zależy ode mnie. 
Każdy dzień był mi obcy, coraz bardziej obcy. 
Rozmieniałam się na drobne, wiecznie tłuma-
cząc, że nie dam rady, bo choroba. Czułam, że 
wtapiam się w środowisko osób niepełno-
sprawnych. Czułam, że tracę siebie. Wiedzia-
łam, że jeśli wejdę w to środowisko, będę bezi-
mienna. Zgubiłam mnóstwo czasu. Nie cofnę 
tego. Wyciągnęłam jednak wniosek: 
Zrozumiałam, że muszę patrzeć w górę, iść 
(jechać) przed siebie. Nie rozmieniam się na 
drobne, dążę do postawionych celów. Nie pod-
daję się, nie boję się świata. Znam swoją war-
tość, wózek jest dodatkiem do mojej osoby. 
Nie definiuje mnie. Poznałam swoje piękno - 
to fizyczne. Wózek dodaje mi uroku, lubię go. 
Nie czuję się gorsza, zdobywam świat. Każdy 
dzień jest piękny. Należy do mnie, mocno ży-
ję, mocno jeżdżę po ziemi. Lubię to, co niezna-
ne, kocham wyzwania. Towarzyszy mi smak 
zwycięstwa. Mam siebie, mam swoją tożsa-
mość. Nie jestem kolejnym anonimowym 
przypadkiem mózgowego porażenia dziecięce-
go. Nie gubię czasu, wiem, że każda chwila 
cenna jest. Dziś moim snom nikt nie powie -
stój. 
 
   
 
 
 
 
    Jola Mazur 
 
Zachęcam Was do zajrzenia na mojego bloga: 
www.opowiadaniajoli.blogspot.com 
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Dzień bez opakowań foliowych 
 
 

23 stycznia 2020 roku ob-
chodziliśmy Dzień bez 
opakowań foliowych.  
Wydarzenie to miało na 
celu uświadomienie lu-
dziom  na całym świecie, 
jak mała plastikowa toreb-
ka może zdegradować na-
sze środowisko. Rozkład 
takiej torebki trwa od kil-
kudziesięciu do kilkaset 
lat.   
Szkolny Klub Ekologicz-
ny  postanowił stawić czo-
ła problemowi i podjąć 

walkę z plastikiem. Z tej okazji przygotowali-
śmy gazetkę ścienną „ Śmieci mniej-Ziemi 
lżej!”. Zorganizowaliśmy również Szkolny 
Konkurs „ Szybko szyję i świat ratuję od pla-
stiku!”. Zaprosiliśmy do udziału w nim 
uczniów klas  pierwszych. Spotkanie z  naszy-

mi kolegami i koleżankami rozpoczęliśmy od 
krótkiej pogadanki na temat konsekwencji sto-
sowania opakowań z tworzyw sztucznych. Za-
chęcaliśmy ich do unikania  tego rodzaju opa-
kowań, a jeśli już muszą z nich korzystać  to 
powinni  prawidłowo z nimi postępować . Od-
powiednio je segregując, aby następnie mogły 

być 

poddane recyklingowi i nie zaśmiecały nasze-
go środowiska. Zwróciliśmy uwagę na to, że 
zamiast używać plastikowych reklamówek, 
możemy własnoręcznie i w prosty sposób wy-
konać torby wielorazowego użytku, wykorzy-
stując np. stare T-shirty.  
Następnie odbył się konkurs szycia na czas 

ekologicznej torby na zakupy z bawełnianej 
koszulki. Nim uczniowie przystąpili do zawo-
dów, nauczyciel krawiectwa p. Elżbieta Rubi-
nowska przypomniała zasady BHP oraz udzie-
liła kilku praktycznych wskazówek dotyczą-
cych szycia. Torbę należało uszyć według  in-
strukcji, która znajdowała się na każdym sta-
nowisku. Po skończeniu zadania każda druży-
na  musiała włożyć do torby książki. Komisja 
konkursowa oceniała w ten sposób wytrzyma-
łość siatki. Wyniki konkursu ogłosiła 
 p. wicedyrektor Teresa Wójcik i wręczyła 
wszystkim uczestnikom dyplomy. 
Wyniki konkursu: 
I miejsce: Kacper Słomka i Maciej Pawłowski 
II miejsce: Alicja Borto i Jolanta Gajos 
III miejsce: Julita Kryczka i Julia Stępień 
 
 
 
    Oliwia Bińczyk 

   Magdalena Grelewicz 

   Szkolny Klub Ekologiczny 
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Dziś chciałabym Was zabrać 
w pewne ważne dla mnie 
miejsce. Nie, tym razem nie 
będzie to teatr. Nie będzie to 
również moje ulubiona restau-
racja w Warszawie. Miejsce to 
było pierwsze. Długo, długo 
przed pojawieniem się w mo-
im życiu Jana czy Jerzego, o 
których już nieraz Wam pisałam. 
Zapraszam Was wszystkich do Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno -Wychowawczego dla Niepełnospraw-
nych Ruchowo w Busku Zdroju. Spędziłam tam 
cztery lata z przerwami. Był to naprawdę piękny 
czas. Wspomnienia dalej są żywe. Dziś pokażę 
Wam te dla mnie najważniejsze. Kiedy myślę o 
Ośrodku, widzę dwa "obrazy." 
Pierwszy jest pyszny, wiąże się z jedzeniem. 
Uwielbiałam tworzyć różne smakołyki. Smak wła-
snoręcznie zrobionych gofrów, czy naleśników 
obłędny. Nie miałam pojęcia, że można być tak 
dumnym z siebie, kiedy je się swoje własne nale-
śniki, czy gofry. Kuchnia jak to kuchnia, była miej-
scem wielu ciekawych rozmów, śmiesznych sytua-
cji. Muszę powiedzieć, że to właśnie zajęcia w 
"Kąciku kulinarnym" nauczyły mnie obsługi kuch-
ni, dzięki nim nie boję się gazu, gorących patelni. 
Kiedy szłam do szkoły, kuchnia była obcym świa-
tem, inną planetą. Powód prozaiczny- siostra bała, 
się że zrobię sobie krzywdę. Czuwająca nad nami 
w kąciku kulinarnym Pani Marzenka, pozwalała 
nam na wiele więcej niż opiekunowie/ rodzice. Pil-
nując jednocześnie, by potrawy były jadalne i by 
wszystko było dla nas bezpieczne. Szczerze mó-
wiąc, zajęcia te były dla mnie niesamowitą frajdą. 
Lubiłam je bardzo, czułam się jak prawdziwa ku-
charka. Często też tak wyglądałam. Zazwyczaj by-
wało tak, że za zapachem, na jedzenie przychodziło 
sporo osób. Fajnie było patrzeć, jak ktoś zajada się 
przygotowanymi przeze mnie goframi. Wiecie, że 
lubię wyzwania, kulinarne również. Wyzwaniem 
tym było własnoręczne upieczenie chleba. Tak, tak 
kochani, piekłam chleb! Jest to bardzo pracochłon-
ny proces. Pamiętam, jak by to było wczoraj, jak 
bolała mnie ręka podczas wyrabiania ciasta. Wie-
cie, że się nie poddaję - tak było i tym razem. Nie 
oddałam miski z ciastem nikomu. Następnego dnia, 
podczas szkolnej wycieczki miałam kanapki ze 
swoim chlebem. Był pyszny, nie zapomnę  tego 
smaku i zapachu do końca życia. Drugie wspo-
mnienie związane z Ośrodkiem to praca w kole 
dziennikarskim, ale o tym napiszę następnym ra-
zem, bo czas na parę dobrych rad związanych z 
pieczeniem pyszności... 
 
ABC pieczenia - poradnik młodego cukiernika 
 
Ciasto potrafi być wymagające. Czasem zdarza 
się, że niby wszystko robimy według przepisu, 
a mimo to wyjmujemy z piekarnika zakalec. 
Ciasto potrafi być kapryśne i jego przygotowa-
nie powinno przebiegać według określonych re-
guł, które warto poznać.  Oto najważniejsze z 
nich: 
Przed każdym wypiekiem należy przesiać 
przez sito mąkę, dzięki temu mąka nabierze powie-
trza i ciasto będzie pulchniejsze i lżejsze. To samo 

dotyczy innych sypkich składników 
np. kakao. 

 Dodając proszek do pieczenia 
nie wsypuj go do rozrabianego ciasta tyl-
ko wymieszaj dokładnie z mąką. Jeśli do-
dasz do ciasta zbyt dużo proszku 
do pieczenia,  ciasto stanie się ciemne 
i będzie miało nieprzyjemny smak  
i zapach. 

 Wszystkie składniki do ciasta powinny mieć 
temperaturę pokojową. Jeśli przechowujesz je 
w lodówce wyjmij je na godzinę 
przed rozpoczęciem przygotowania ciasta. 

 Szczypta soli dodana do żółtek spowoduje, 
że ciasto będzie miało bardziej intensywny żółty 
kolor. Przed rozpoczęciem przygotowania ciasta 
sprawdź świeżość jaj. Świeże jajko wrzucone 
do wody opada na dno, nieświeże pływa 
po powierzchni. 

 Masło wyjęte z lodówki szybciej będzie mięk-
kie jeśli pokroisz je na małe kawałki. 

 Wyrabiając ciasto zawsze mieszaj je w tym 
samym kierunku. 

 Jeśli w cieście masz połączyć suche składniki 
z mokrymi zacznij od suchych i na nich kończ łą-
czenie. 

 Zbyt dużo cukru spowoduje utworzenie ciem-
nej i przypieczonej skorupy na cieście. Przy zbyt 
małej ilości cukru ciasto nie dość, że ciasto 
nie będzie wystarczająco słodkie to może okazać 
się zbyt twarde. 

 Szczypta soli dodana do ciasta wydobywa jego 
smak. 

 Jeśli masz wymieszać ubitą pianę z białek 
z ciastem to dodawaj białko do ciasta i wymieszaj 
delikatnie za pomocą drewnianej szpatułki. Ciasto 
będzie bardziej puszyste. 

 Piana z białek będzie sztywniejsza jeśli dodasz 
do niej szczyptę soli. 

 Aby na kruchym cieście się robiły się dziury 
przed włożeniem go do piekarnika ponakłuwaj je 
widelcem lub nożem. 

 Zawsze czekaj aż piekarnik nagrzeje się 
do odpowiedniej temperatury. 

 Pamiętaj o odpowiedniej temperaturze. Zbyt 
wysoka może wysuszyć ciasto. Zbyt niska może 
doprowadzić do zbyt mocnego wyrośnięcia 
i „ucieczki” z formy. 

 Formę do ciast wysmaruj dokładnie masłem 
i posyp mąką. Jeśli robisz ciasto czekoladowe za-
miast mąki lepsze będzie kakao. Dzięki temu ciasto 
nie przyklei się. Zamiast smarować masłem mo-
żesz wyłożyć formę papierem do pieczenia 

 Kiedy ciasto jest już wypieczone warto wyłą-
czyć piekarnik, uchylić drzwiczki i zostawić je 
na pół godziny w spokoju. Chroni to ciasto 
przed opadnięciem. 

 Ciasto będzie mniej lepić się do blachy jeśli 
po wyjęciu z piekarnika postawisz blachę 
na wilgotnej ścierce. 
 
  Udanych wypieków!  
   Jola Mazur 
 

 
 
 
 

https://www.sposobnawszystko.pl/tag/ciasto/
https://www.sposobnawszystko.pl/tag/ciasto/
https://www.sposobnawszystko.pl/tag/maka/
https://www.sposobnawszystko.pl/tag/zapach/
https://www.sposobnawszystko.pl/jak-sprawdzic-swiezosc-jajek/
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Na zakończenie roku szkolnego dyrektor zwra-
ca się do uczniów. 
- Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia i 
żebyście we wrześniu wrócili mądrzejsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Gdzie masz świadectwo? - pyta ojciec Jasia. 
- Pożyczyłem koledze...  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Żona mówi do męża: 

Kochanie, marzy mi się, żeby założyć na plażę 
coś takiego, co sprawiłoby, że wszyscy by 
osłupieli. 
- Łyżwy załóż. 
 
 
 
 
 
 
 
Telefon do biura 
podróży: 
- Dzień dobry, akurat tak się złożyło, że mamy 
z żoną urlop. I chcielibyśmy odpocząć... 
- Oczywiście. Dobrze się składa. Jaką kwotą 
państwo dysponują? 
- Mamy 500 złotych. 
- Aaaa... to se odpoczywajcie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozmawiają dwie pchły; - gdzie byłaś na wa-
kacjach?  
- na krecie... 

 

 

 

 

Przewodnik po Rzymie oprowadza po mieście 
bogatego amerykańskiego turystę. 
- To jedyny w swoim rodzaju gmach... 
- Też mi coś - przerywa Amerykanin. U nas w 
Ameryce, mamy takich gmachów tysiąc! 
- Bardzo możliwe, bo to dom wariatów. 

: 

 

 

 

 

Hotel, recepcjonista zagaja do nowo przybyłej 
pary: 
- Urlop? 
- Tak... 
- A dzieci państwo posiadają? 
- Posiadają... 
- A, to tym razem państwo nie zabrali? 
- Nie zabrali... 
- Tylko we dwoje? Romantyczny wypad! 
- Tak... 
- A kto został z dziećmi? 
- Żona.  

 
 
      REDAKCJA 
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Imię i nazwisko: 

KUPON  41 

 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

HASŁO: 

1. 15 sierpnia– Święto  Matki Boskiej…   
2. Gorąca pora roku. 
3. Ścisły przedmiot na maturze? 
4. Najpopularniejsza sieć komórkowa? 
5. Znany klub sportowy? 
6. Jakiego świętego czcimy podczas czerwcowych Sobótek? 
7. Pracownik redakcji prasowej 
 
 
 
 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

Wypełnione kupony zostawcie w sekretariacie
- losowanie nagrody wśród  autorów prawi-

dłowych rozwiązań odbędzie się we wrześniu 
w nowym roku szkolnym!  

Dobrego wypoczynku i udanych wakacji  
życzy Wam 

      
     REDAKCJA 


