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W lokalnej gazecie „Tygodnik Poni-
dzia” ukazał się artykuł poświęcony 
działalności Szkolnego Klubu Ekolo-
gów w naszym Ośrodku. Jego człon-
kowie pod opieką pani mgr Izabeli 
Andruszkiewicz biorą udział w pro-
gramie 

„1Planet4All-
Razem dla kli-

matu”. Jednym 
z zadań w ra-
mach programu 

było zorganizo-
wanie podczas 

Tygodnia Edu-

kacji Globalnej 

- Nocy Dziennikarzy, czyli spotkania 

z dziennikarzem lokalnej redakcji. 

Czyt. Str.8  

 

 

W tym roku 

ze względu na sytuację epidemiolo-
giczną spotkanie andrzejkowe odbyło 
się zgodnie z obowiązującymi 
w Ośrodku procedurami, ale mimo 

to aktywność i kreatywność uczniów 
zapewniła udaną zabawę: konkurs 
piękności, konkurs tańca solo, a co 
jeszcze? - czytaj str.10 

 

 

 

 

 

Jeden z naszych redaktorów ma duże 
sukcesy sportowe, a wywiad z nim uka-

zał się w 2019r. w „Tygodniku Poni-
dzia”. (…) Hubert Nowak, bo o nim 
mowa, od 4 lat jest zawodnikiem junio-

rem drużyny koszykarskiej KS Pactum-
Scyzory Kielce i odnosi ze swoim ze-

społem liczne sukcesy.”Choć na począt-
ku było ciężko, a treningi bardzo męczą-
ce, to nie poddawałem się. Dziś koszy-
kówka daje mi mnóstwo radości i satys-
fakcji, pozwala odreagować stresy i roz-
ładować energię. Buduje kondycję, 
oczyszcza umysł i daje siłę do walki z 
przeciwnościami losu” –mówi młody 
koszykarz.   Cd. Str.3 

Ważne tematy: 
 

 Noc dziennikarzy  

z młodymi ekolo-
gami 

 Święto Niepodle-
głości  

 Andrzejki w gru-

pach wychowaw-

czych 

 Sukcesy sportowe 

Huberta 

 Teatr-moja pasja 

„Rapsodia z demo-
nem” 
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Witajcie ponownie! Co tam u Was? Jakie artykuły są dziś warte uwagi, jak 
myślicie? Uważam, że cztery zasługują na Waszą szczególną uwagę. Pierwszy 
jest o  hodowli ptaszników. Mamy tu okazję poznać  bliżej,  jak wygląda terra-
rystyka. Kolejnym godnym przeczytania tekstem jest Święto Niepodległości, 
Jak co roku w naszym ośrodku odbywały się akademie, jednak tegoroczna by-
ła inna niż wszystkie. Zerknijcie sami!  Następny to Noc Dziennikarzy, gdzie  
zostały zaprezentowane osiągnięcia Szkolnego Klubu Ekologów, a przy okazji 
i naszej redakcji. Ostatni ciekawy artykuł to sportowy sukces naszego kolegi  
z redakcji, Huberta, który udzielił wywiadu dla  jednego z lokalnych czaso-
pism. Oczywiście zachęcam Was do przeczytania całego najnowszego nume-
ru!    

                                  

    Justyna    
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Jeden z naszych redaktorów ma na swoim koncie duże 
sukcesy sportowe, a wywiad z nim ukazał się w 2019r. 
w „Tygodniku Ponidzia”. Z satysfakcją prezentujemy 
naszym czytelnikom jego przedruk: 

 

Hubert Nowak ma 15 lat, mieszka w Woli Zagojskiej w 

gminie Pińczów i od wczesnego dzieciństwa jeździ na 
wózku inwalidzkim. Sympatyczny i inteligentny młody 
mężczyzna uczy się w I klasie Technikum Informatycz-
nego SOSW w Busku – Zdroju.  

„Komputery i elektronikę właściwie dopiero poznaję 
bliżej; zamierzam związać z nimi swoją zawodową przy-
szłość” – mówi Hubert. 
Chłopiec od poniedziałku do piątku mieszka w przy-
szkolnym internacie, popołudnia spędza z książką… i 
sportową pasją. W każdą środę po Huberta przyjeżdża 
jego tato i zabiera go do Suchedniowa na trening koszy-

kówki. Nastolatek od 4 lat jest zawodnikiem juniorem 
drużyny koszykarskiej KS PactumScyzory Kielce i od-
nosi ze swoim zespołem liczne sukcesy. 
Przygoda z koszykówką zaczęła się 4 lata temu, gdy 
chłopcem opiekowała się fundacja ucząca jeździć na 
wózkach inwalidzkich. „Pani pracująca w tej fundacji i 
znająca kieleckich koszykarzy na wózkach opowiedzia-
ła mi o tym sporcie i zachęciła na tyle, że postanowiłem 
spróbować” opowiada Hubert i dodaje, że absolutnie nie 
żałuje swojej decyzji. 

„Choć na początku było ciężko, a 
treningi bardzo męczące to nie poddawałem się. „Dziś 
koszykówka daje mi mnóstwo radości i satysfakcji, po-
zwala odreagować stresy i rozładować energię. Buduje 
kondycję, oczyszcza umysł i daje siłę do walki z przeciw-
nościami losu” –mówi młody koszykarz. 

Pierwszy mecz z udziałem Huberta Nowaka to były Mi-
strzostwa Polski 3 lata temu. Drużyna naszego bohatera 
zajęła wówczas III miejsce, a potem było tylko lepiej. 
Rok temu KS PactumScyzory Kielce grupa juniorów 
wywalczyli II pozycję, by w bieżącym roku na wiosnę 

zgarnąć tytuł Mistrza Polski. Wielkie brawa! 

„Nie wyobrażam sobie, że mógłbym teraz zrezygnować 
z treningów i gry w drużynie. To moja wielka pasja i 
ogromny powód do radości” –mówi Hubert i dodaje, 
że z jego sukcesów bardzo dumni są także rodzice. 

Koszykówka pociągnęła za sobą kolejną sportową pasję 
nastolatka – wyciskanie ciężarów. „Gdy jesienią rozpo-
cząłem naukę w buskim SOSW zauważył mnie pan Jerzy 
Płonka – nauczyciel wychowania fizycznego. Od razu 

pomyślał, że mógłbym spróbować swoich sił w wyciska-
niu i tak zaczęła się moja druga sportowa przygoda 
uwieńczona, jak na razie pucharem za najlepszy debiut. 
Był to Tarnowski Turniej w Podnoszeniu Ciężarów 
„Leliwa” 2019. W pozycji leżącej wycisnąłem wtedy 
57,5 kg” – opowiada młody sportowiec. 

  

Kilka dni temu jednak Hubert 

pobił swój rekord i wycisnął 62,5 kg. „Jestem dumny z 
tego, jak też z wielkiego progresu, jaki udało się zrobić. 
18 kg w ciągu 2 miesięcy to naprawdę dobry wynik” –
mówi młody ciężarowiec. 

Piękna historia Huberta Nowaka powinna motywować 
nas wszystkich do walki z przeciwnościami losu, do 
spełniania swoich marzeń i do zamieniania naszych sła-
bości w źródło mocy. Jestem przekonana, że kiedyś usły-
szymy o sukcesach Huberta w sportowych wiadomo-

ściach i będziemy wtedy z dumą mówić „to chłopak od 
nas, z Pińczowa”. 
Hubert– dziękuję za spotkanie i wszystkiego najlepsze-
go! 

Joanna Strączek „Tygodnik Ponidzia” 30.12.2019r. 
Fot. oficjalna strona KS PactumScyzory Kielce 



„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 13 (2020) nr 42 

4 

 

 

 

 

 

Każdy z nas szuka 
przyjaźni, pragnie także obdarzyć ko-
goś swoim uczuciem i zaopiekować 
się nim. Ja chciałabym 
dziś opowiedzieć Wam o 
pewnej przygodzie. Pew-

nego  zimowego dnia, 

tuż przed rozpoczynają-
cymi się feriami tata po-
wiedział, że w  u niego w 
pracy został podrzucony 
piesek. Była to piękna 
brązowa suczka. Kiedy 
dowiedziałam się o tym, 
wraz z siostrą bardzo chciałyśmy ad-
optować tego małego, ale  nie było to 
takie proste, gdyż bała się ona kontak-
tu z człowiekiem. 

Codziennie rano  szykowałam z mamą 
ciepły posiłek, który tata jej zawoził, 
by chociaż w ten sposób mogła się 
rozgrzać. Dni były bardzo zimne, ser-
ce nam pękało na myśl o tym, że pie-
sek może zamarznąć. Nadzieja na jej 
złapanie, z każdym dniem była coraz 

mniejsza, ale mimo tego nie poddawa-

łyśmy się i i mama zadzwoniła do fun-
dacji ANIMALS z prośbą o pomoc. 
Pani z fundacji bardzo się zaintereso-
wała i zaczęła działać, umieszczając 
informacje na swoim profilu w …….. 
Po niedługim czasie panie należące do 
tej fundacji które były bliżej naszego 
regionu także bardzo się zaangażowa-
ły i przyjechały nam pomóc. Jednak 
pomimo pomocy fundacji, nie było 

pozytywnych skut-

ków. Wraz  z siostrą 
byłyśmy załamane, 
ponieważ mrozy nie 
ustawały, a były co-
raz silniejsze.. Po 

sześciu ciężkich ty-
godniach 21 marca 

nastał ten szczęśliwy 
dzień, gdy tacie 
udało się złapać 

suczkę Nazwałyśmy ją Albi. Po tym 
jak została przywieziona do domu, 
czekało na nią ciepłe jedzenie. Kilka 
dni później oswoiła się, zaczęła szcze-
kać i cieszyć się na nasz widok,  za-
przyjaźniła się też z dwójką naszych 
psów. Albi jest bardzo wdzięcznym i 
kochanym pieskiem.  

 

Karolina Kędzierska gr. II 

A oto moja Albi najlepszy psi przyjaciel. 
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W naszych grupach wychowawczych zawsze dzie-

je się coś ciekawego, nie ma chwili nudy. W listo-
padzie z okazji 102 rocznicy odzyskania przez Pol-

skę niepodległości odbyła się wieczornica  patrio-
tyczna pt. „Droga Polaków do niepodległości”. 
Wychowankowie w strojach ozdobionych  biało-

czerwonymi kotylionami zaprezentowali montaż 
słowno – muzyczny ukazujący najważniejsze wy-
darzenia z historii Polski 

w latach 1772-1918. Re-

cytując wiersze i śpiewa-
jąc pieśni patriotyczne 
młodzież głęboko wczuła 
się w sytuację narodu pol-
skiego, który w czasie 123 
lat niewoli bohatersko 

walczył za ojczyznę i jej 
wolność. Podczas występu 
w skupieniu i zadumie 

mogliśmy jeszcze raz 
przeżyć te bardzo ważne 
chwile. Następnie odbył 
się quiz wiedzy historycz-
nej obejmujący historię 
Polski w okresie zaborów,  
z którym uczestnicy  pora-
dzili sobie wyśmienicie. 
Na koniec spotkania wszy-

scy, w postawie wyrażają-
cej szacunek, wspólnie od-
śpiewali hymn narodowy. 
Wyjątkowy klimat uroczy-
stości i jej charakter pod-
kreślała dekoracja sali wy-
konana przez młodzież z sekcji artystyczno – pla-

stycznej.  Za przygotowanie uroczystości wycho-
wankowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami i 

pysznymi cukierkami zakupionymi przez dyrekcję. 

Specjalnie dla naszych czytelników, którzy nie bra-
li udziału w quizie wiedzy  organizowanym pod-
czas obchodów Święta Niepodległości, drukujemy 
wszystkie pytania obejmujące   historię Polski  w 
latach 1772-1918 

1. Ile było rozbiorów Polski. Podaj ich daty. 
2. Jakie państwa uczestniczyły w rozbiorach 

Polski? 

3. W jakich latach trwało Powstanie Listopado-
we? 

4. Wymień przynajmniej jednego działacza 
Wielkiej Emigracji. 

5. O co walczyli Polacy podczas rusyfikacji i 

germanizacji? 

6. Dlaczego dzień 11 listopada 1918 roku ogło-
szono dniem odzyskania niepodległości 
przez Polskę? 

7. Tego dnia wojska niemieckie i austriackie 

opuściły ziemie polskie. 
8. w tym dniu zakończyła się I wojna światowa. 
9. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna 

przekazała Józefowi Piłsudskiemu komendę 
nad odradzającym się wojskiem polskim. 
A) Na Placu Józefa Piłsudskiego 

B) Na Placu Defilad 

C) Na Placu Trzech Krzyży 

10. Czy dzień Niepodległości jest w Polsce usta-
wowo wolny od pracy? 

11. Którą rocznicę Odzyskania Niepodległości 
obchodzimy w tym roku? 

12. Jaką nazwę ma grób - pomnik który stanowi 
hołd dla bezimiennych żołnierzy poległych                     
w obronie ojczyzny? 

13. W którym roku ustawą Sejmu przywrócono 
obchody Święta Niepodległości? 

1989  1980 

1982 1979 

14. Rozpoznaj Godło Polski wprowadzone po 

odzyskaniu niepodległości. 

 

 

 

 

A   B  C  D 

15.  Rozpoznaj osobę na zdjęciu . Kim była? 

 

 

 

 

 Oprac.  Samorząd Ośrodka 
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Reprezentanci wszystkich pięciu grup wychowaw-
czych, w tym paru członków naszej redakcji, wzięli 
również udział w konkursie ortograficznym „Z or-
tografią za pan brat” organizowanym przez  sekcję 
pomocy w nauce. I nawet nieźle nam poszło! 
Pierwsze miejsce zajęła Karolina Kędzierska, dru-
gie Karolina Maj, zaś trzecie Kinga Tkaczyk. Pau-
lina Sadowska i Adam Jakubowski dostali nato-

miast wyróżnienia .  Wszyscy uczestnicy otrzymali 
także słodkie niespodzianki od Dyrekcji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Oprac. : Sekcja pomocy w nauce 

 

 

 

 

 

 

24 listopada  koleżanki z Redakcji: Justyna Groń-
ska i Wiktoria Bala uczestniczyły w tzw. Nocy 

Dziennikarzy- wydarzeniu, zorganizowanym przez 

panią Izabelę Andruszkiewicz w ramach projektu 
„Razem dla klimatu”. Nasza redaktor naczelna Ju-

styna Grońska przygotowała wraz z opiekunką koła  
panią Małgorzata Bębenek prezentację działalności 
naszej redakcji od początku jej istnienia tj. od roku 
2007. Została ona przedstawiona młodzieży reali-
zującej projekt ekologiczny. Justyna i Wiktoria za-
prezentowały także archiwalne numery naszej ga-
zety, biuletyn „ Vademecum młodego dziennika-
rza” - w całości zredagowany przez członków na-

szej redakcji w 2010r. i wydany w 1000 egzempla-

rzy jako bezpłatny dodatek do buskiego tygodnika 
„Korso” w ramach projektu „Młodzi Dziennikarze 
w działaniu”. Zaprezentowaliśmy również numery 
„Korso”, w których ukazały się debiutanckie arty-

kuły naszych koleżanek z koła dziennikarskiego.  
Tego samego dnia wieczorem uczestniczyliśmy 
także w spotkaniu online z dziennikarką 
„Tygodnika Ponidzia” Anną Rykulską na temat: 
„Poznajemy lokalne media”. Nasi redaktorzy do-
wiedzieli się od niej bardzo dużo na temat specyfi-
ki pracy dziennikarza oraz tego, kto może nim zo-
stać.     
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Z  okazji Tygodnia Edukacji Globalnej nasza re-

dakcja otrzymała także zaproszenie do udziału w 
Festiwalu Internetowym, w ramach którego zostało 
zorganizowane  webinarium  nt „Czy słowem moż-
na zmienić świat?”, poświęcone temu, jak dzienni-
karze i dziennikarki mogą odpowiadać na globalne 
wyzwania.  

Prezentacja naszego koła  
dziennikarskiego  dla młodych ekologów 

 

Obok zamieszczamy przedruk artykułu z lokalnej 
gazety „Tygodnik Ponidzia”, poświęcony projekto-
wi realizowanemu przez Szkolny Klub Ekologicz-

ny działający w naszym Ośrodku,. 

    

 

   Oprac.: Redakcja 

 

 

 

Jak zostać dziennikarzem? Jak powstaje  arty-
kuł? Skąd czerpać pomysły na tematy? Jakie 
cechy powinien mieć dziennikarz? - to pytania, 

które m.in. padły podczas spotkania online 
dziennikarki Tygodnika Ponidzia z uczniami 

SOSW w Busku-Zdroju. 

 Szkolny Klub Ekologiczny SOSW w Busku-

Zdroju bierze udział w programie „1Planet4All-
Razem dla klimatu” , którego celem jest zachęcenie  
do działania na rzecz ochrony klimatu. Porusza za-
gadnienia związane z klimatem, a także rzetelnym 
informowaniem o zjawiskach z nim związanych.  
     - Program „1Planet4All-Razem dla klimatu” 
realizowany jest przez Fundację Centrum Edukacji 
Obywatelskiej. W ramach projektu mamy do wy-

konywania wiele zadań. Jednym z nich jest założe-
nie i prowadzenie redakcji szkolnej, która przygo-
tuje materiały dziennikarskie na temat zmiany kli-
matu. W naszym ośrodku od 13 lat uczniowie wy-
dają kwartalnik „Z Górki”, dlatego dołączyliśmy 
do ich redakcji. Obecnie przygotowujemy nr spe-

cjalny dotyczący zmian klimatycznych     -  mówi 
Izabela Andruszkiewicz,  nauczycielka Specjal-

nego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla 

Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju i 

opiekunka młodych ekologów.  
  Jednym z zadań w ramach programu było 
zorganizowanie podczas Tygodnia Edukacji Glo-

balnej Nocy Dziennikarzy spotkania z dziennika-

rzem lokalnej redakcji,. Dlatego też  w czwartek, 
19  listopada spo-

tkali się online z 
dziennikarką Tygo-
dnika Ponidzia - 

Anną Rykulską. 
Tematem spotkania 

było „Poznajemy 
media lokalne”. W 

czasie miłego i kre-
atywnego spotkania 

padło wiele pytań 
dotyczących pracy 
dziennikarza i lokal-

nych mediów. Poru-
szone zostały oczy-
wiście także tematy ekologiczne.  
 

 „Tygodnik Ponidzia” 24 listopada 2020r. 
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Hodowla ptaszników 

Nazywam się Gabriel Koch-
man, mam 15 lat i chodzę do 1 
klasy technikum informatycz-

nego SOSW dla Niepełno-
sprawnych Ruchowo w Busku-

Zdroju. Od dwóch lat interesuję 
się terrarystyką, a konkretnie 
hodowlą ptaszników. Od tej 
pory przeszukuję Internet  w 

poszukiwaniu informacji na ich temat. Bardzo 

chciałem założyć swoją hodowlę, ale przez cały 
rok musiałem  przekonywać rodziców do zakupu  
ptasznika i w końcu mi się  to udało. W zeszłym  
roku poznałem kolegę, który podarował mi  moje-
go pierwszego ptasznika - czyli Nhandu Chroma-

tus . Obecnie posiadam siedem 

ptaszników, które zakupiłem 
przez Internet – przyszły w pacz-
ce (trzeba dodać, że nic im się nie 
stało, bo zużywają mało tlenu). 
Ptaszniki żywią się bezkręgowca-
mi,  nie należ podawać żadnych 
gryzoniów, lecz karmówke taką 
jak: świerszcze, karaczany, drew-
nojady, mączniki czy szarańcze, które można kupić 
przez  Internet.  Ja karmię swoje  raz w tygodniu i 
też raz w tygodniu daję im pić. Mój pierwszy 
ptasznik zdechł po roku ze względu na to, że był to 
dorosły samiec (samce do dorosłości potrzebują 
rok, dwa lata  i po osiągnięciu dorosłości żyją rok, 
a samice  do osiągnięcia dorosłości potrzebują trzy 
lata (mogą żyć nawet do 15 lat).  Moimi kolejnymi 
ptasznikami były: Lasiodora Parachybana, Brachy-
pelma Auratum, Neoholothele incei, Cyriocosmus 

Elegans, Palmopoeus, Irminia, Psalmopoeus Pul-

cher, Tapinauchenius Violaceus. Nigdy nie miałem 
żadnych problemów w mojej hodowli, ale kilka 
razy zdarzyła mi się ucieczka ptasznika. Sam nie 
wiem, jak mógł  się wydostać... Byłem wtedy w 
internacie, gdy zadzwoniła zdenerwowana mama, 
mówiąc, że nie ma go nigdzie. Nie mogłem prze-
cież nic na to poradzić, ale  w końcu po dwóch  

dniach znalazł się na suficie w moim pokoju. Tata 
zdecydował  wówczas sam złapać tego ptasznika i 
na szczęście zakończyło się to  powodzeniem. Każ-
dy z moich ptaszników ma swoje terrarium. Małym 
wystarcza na początku pojemnik na kliszę fotogra-
ficzną, później pojemnik na mocz, następnie po-
jemnik na sałatkę, a w końcu profesjonalne terra-
rium szklane. Co mi daje ta hodowla? Przede 

wszystkim  satysfakcję, bo podobają mi się koloro-
we ptaszniki i terraria,  które wyglądają jak frag-
menty lasu: mech, kawałki  kory, porosty, małe ro-
śliny. To wszystko jest piękne! Ale pamiętajcie, że 
nie można zbierać tych rzeczy z lasu do swojego 
terrarium, lecz należy kupić przez stronę interneto-
wą lub w sklepie terrarystycznym,  ponieważ ptasz-
niki sprowadzane z innych kontynentów (Afryka, 

Azja, Ameryka Połu-
dniowa) nie są  uodpor-
nione na bakterie i paso-

żyty polskich lasów. Być 
może nie powinienem 
zachęcać Was do ho-
dowli ptaszników, gdyż  
są to zwierzęta niebez-
pieczne, posiadające 
słabszy lub mocniejszy 

jad. Na przykład jedno ukąszenie  ptasznika ogni-
stokolanowego może zadziałać jak żądło pszczoły, 
natomiast jad  ptasznika brazylijskiego zatrzyma 

akcję serca człowieka. Trzeba też wiedzieć, jak ob-
chodzić się z ptasznikami, które, jak każde zwie-
rzęta, posługują się  instynktem. Nie  można ich 
brać na ręce, lecz posługiwać się pęsetą o długości 
minimum 30cm. Wycinanie kłów jadowych, o czy 
się nieraz czyta, jest natomiast bzdurą, ponieważ 
ptaszniki potrzebują ich do zdobywania pokarmu– 

swoją zdobycz zabijają jadem i wtedy ją konsumu-
ją. Mam nadzieję, że  zainteresowałem Was choć 
trochę terrarystyką. Na zdjęciu przedstawiam Wam 
ptasznika cyriocosmus elegans, którego sam hodu-
ję. 

   Gabriel Kochman gr. III 
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W tym roku ze względu na sytuację epidemiolo-
giczną spotkanie andrzejkowe odbyło się zgodnie 

z obowiązującymi w Ośrodku procedurami, 
ale mimo to aktywność i kreatywność uczniów 
zapewniła udaną zabawę. Przygotowany 
na korytarzu sprzęt nagłaśniający swoim dźwię-
kiem zachę-
cał 
do udziału 

w spotkaniu. Każdy mógł posłuchać wpadającej 
w ucho muzyki, a nawet zamówić piosenkę 
na życzenie. Marysia i Karolina przygotowały 
„salon piękności”, w którym odbywała się styliza-
cja fryzur 

i makijażu zgodnie 
z oczekiwaniami 

każdego uczestnika. 
Chętni uczniowie 
mogli zaprezento-

wać swoje umiejęt-
ności taneczne 
w konkursie tańca 
solo. Dla tych, któ-
rzy chcieli wykazać 
się wiedzą zostały 
przygotowane za-

gadki i quizy słow-
ne. Wszyscy uczest-

nicy zabawy otrzymali od dyrektora ds. opieki 

i wychowania „andrzejkowe” cukierki. Uwieńcze-
niem spotkania była sesja zdjęciowa, 
w której każdy wychowanek mógł zrobić sobie 
zabawne zdjęcie. 

 

 

 

 

 

 

   

  Oprac. Samorząd Ośrodka 
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Moje wspomnienia ze szkolnych wy-

jazdów 
 Będąc w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym dla Nie-

pełnosprawnych Ruchowo 
w Busku-Zdroju (SOSW) 

zgromadziłem mnóstwo 
wspaniałych wspomnień, które zapadły głęboko w 
mojej pamięci. Piszę te wspomnienia, ponieważ 
jestem teraz w Ośrodku ostatni rok w szkole poli-
cealnej II SP Technik Administracji. 

   Najwięcej frajdy i zabawy dały mi zloty harcer-
skie. Duże wrażenie zrobił na mnie zlot w Dębli-

nie, gdyż mieszkaliśmy w bazie wojskowej i mo-
gliśmy odwiedzić ogromne lotnisko. 
Ostatni nasz wyjazd harcerski był do Mielca, gdzie 
dobrze bawiliśmy się podczas gier terenowych. 

Poczułem się prawdziwym żołnierzem strzelając do 
celu podczas zlotu w Tokarni. Z harcerzami odkry-

wałem uroki Sandomierza poszukując z mapą ko-
lejnych wyzwań. W październiku tego roku uczest-
niczyłem w uroczystości otwarcia Hospicjum w 
Busku-Zdroju. Wraz z harcerzami pokazaliśmy, jak 
ważna jest wrażliwość na drugiego człowieka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przeciągu tych ośmiu lat, które tu spędziłem 
zdobyłem wiedzę, nawiązałem wspaniałe przyjaź-
nie i znajomości. Z klasą mieliśmy zawsze dużo 
zabawy, fajne tematy do rozmów i dużo pomy-
słów.  

Przyszedłem tu jako niedojrzały młody chłopiec, a 
wychodzę doj-
rzalszy i pewny 

siebie młody 
człowiek. Będę 
miło wspominał 
każdą spędzoną 
w Ośrodku chwi-
lę. 

 

 

 

 

Adam Jakubow-

ski Gr.IV klasa 

II SP TA 
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Nazywam się Dawid Mrówka, jestem uczniem II 
klasy Szkoły Branżowej  I stopnia w SOSW dla 
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku Zdroju. 
Wybrałem zawód mechanika montera maszyn i 
urządzeń, ponieważ to jest moje zainteresowanie 
od  trzech lat. Już jak byłem dzieckiem zaglądałem 
do warsztatu dziadka, aby pooglądać, jak się napra-
wia samochody i maszyny rolnicze. Najbardziej 

lubiłem, jak dziadek  i wujkowie naprawiali  samo-
chód i sprawdzali prawidłowe działanie silnika. 
Wszyscy trzej są mechanikami i ich przykład za-
chęcił mnie do wybrania tego kierunku. Jednak za-
nim się zdecydowałem, musiałem dowiedzieć się, 
na czym polega ten zawód. Oto co znalazłem w 
Internecie: 

 

Zawód ten jest ciekawą propozycją dla osób zainte-
resowanych techniką i mechaniką, ze zdolnościami 

manualnymi, mających pragnienie tworzenia od 
podstaw do samego końca skomplikowanych tech-
nicznie przedmiotów, mających wyobraźnię prze-
strzenną, potrafiących działać zadaniowo, samo-

dzielnie i zespołowo. 
 

CO ROBI?  

Mechanik-monter maszyn i urządzeń buduje, insta-
luje i uruchamia maszyny, urządzenia lub ich pod-
zespoły oraz wytwarza elementy maszyn lub dora-
bia brakujące. W związku z tym posługuje się 
sprawnie i precyzyjnie dużym zakresem przyrzą-
dów, narzędzi i elektronarzędzi i maszyn. Zna pod-
stawy materiałoznawstwa, budowy maszyn, obrób-
ki metali różnymi metodami. Wykonuje przeglądy, 
konserwacje, naprawy, regulacje, próby techniczne 
po naprawach różnego rodzaju maszyn i urządzeń 
mechanicznych, z wykorzystaniem uniwersalnych 

narzędzi i przyrządów pomiarowych, ślusarskich, 
monterskich oraz specjalistycznych, diagnostycz-

nych. Ponadto stosuje programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań. Potrafi także 
sporządzać i odczytać rysunki techniczne tradycyj-
ne i maszynowe. 

 

Tak naprawdę najbardziej interesują mnie jednak 
najnowsze modele ciągników. Na przykład : 

New Holland Agriculture, który  poszerza serię T5 
o nowe modele z już nagrodzoną bezstopniową 
przekładnią AutoCommand™. Nową serię wyróż-
nia przestronna kabina i wysoki poziom komfortu, 

gwarantujące unikalną przyjemność z jazdy, oraz 
najlepsze osiągi i najwyższą moc w swojej klasie. 
Dzięki wymienionym cechom nowa seria ciągni-
ków T5 Auto Command™ stanowi ofertę maszyn o 
szerokim zastosowaniu m.in. do pracy na łąkach, w 
gospodarstwach uprawowych, przy transporcie, 

kultywacji gleby, czy pracach komunalnych. Nie-

wielki rozstaw osi (2400 mm) i zwarta konstrukcja 

sprawiają, że te modele są idealne do pracy z łado-
waczem czołowym nawet w najciaśniejszych prze-
strzeniach. Ponadto, dzięki najlepszej w swojej kla-
sie ładowności wynoszącej 4,7 t nawet praca z 
ciężkimi narzędziami, nie stanowi dla nich proble-
mu.  

Chciałbym kiedyś mieć taki właśnie ciągnik…  
 

 

 Dawid Mrówka gr.III 
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Mój demon, moja rapsodia  
09 października 2020r. 

 Witam w piątek. Uciekając przed troskami, uciekłam 
do teatru. Tym razem był to musical „Rapsodia z demo-
nem", wystawiany na deskach stołecznego teatru 
"Rampa". Nim przybliżę Wam treść spektaklu, powiem 
jeszcze, że naprawdę warto zobaczyć ten tytuł. Bawiłam 
się genialnie, żałowałam, że siedzę na wózku. Bardzo 

chciałam się podnieść, dałam się ponieść muzyce legen-
darnego zespołu "Queen". 
 Musical ten opowiada historię 
młodego wokalisty Erwina, 
który dla wielkiej kariery go-
tów jest podpisać pakt z demo-
nem. Powiem szczerze, że już 
w trakcie trwania przedstawie-

nia zastanawiałam się, czy ja 
też posiadam jakiegoś 
"demona"? Doszłam do przy-
krego wniosku, że każdy czło-
wiek posiada jakiegoś demo-
na. Dla mnie osobiście tako-
wym "demonem" jest szuflad-

kowanie mnie w stereotypach 

dotyczących niepełnosprawno-
ści. Ludzie z naszego otocze-
nia  często nieświadomie stają 
się naszymi "demonami". Za-
stanawiacie się pewnie, czy 
spotkałam/ spotkam się z własnym " demonem"? Tak, 
kilka lat temu z ust osoby mi najbliższej usłyszałam 
słowa: "Nie, Jola nie ma chłopaka, kto by ją chciał na 
wózku." - to było moje pierwsze spotkanie z moim 
„demonem". Wówczas w tej osobie nie widziałam oso-
by mi bliskiej. Zobaczyłam "demona", dostałam olbrzy-
mi cios, uwierzyłam w słowa "demona." On wygrywał, 
ja czułam się źle, czułam się gorsza. Demon rósł w siłę, 
ja upadałam. Demon ostatecznie wygrał, nie byłam w 
stanie się obronić, wtrącić w powyższy dialog, przy-
znać, że wszystko słyszę, że mnie to boli. Stało się tak 
pewnie dlatego, że demon, jak to demon, doskonale 

wie, co mnie zaboli. On wiedział, że to odbierze mi siły. 
Widział, że mu się poddam. Kiedy demon uderzył po 
raz pierwszy. byłam nastolatką. Pragnęłam, jak wszyst-
kie dziewczyny w moim wieku, mieć chłopaka.  Demon 

doskonale o tym wiedział, dlatego uderzył w ten czuły 
punkt. Człowiek, jak to człowiek, kiedy czegoś pragnie, 
gotów jest zrobić absolutnie wszystko. Natomiast kiedy 
ów cel jest trudny do zdobycia, niejednokrotnie się pod-
daje.  Demon uderza ponownie. Wykorzystując słabość 
człowieka. Ciosy demona zostają w człowieku na zaw-
sze. Dlatego w momentach kryzysu ja zastanawiam się, 
czy demon nie miał racji.  Boję się, że zostanę sama, bo 
wózek "pociągnie mnie w dół".  Demon wie, że wózka 
się nie pozbędę. Świadomość tą mój demon perfidnie 
obraca przeciw mnie. Podobnie jak w sztuce, demon po 

prostu wykorzystywał słabości i pragnienia młodego 
wokalisty. Dziś jednak nie poddaje się łatwo. Jestem 
dorosłą kobietą nie pozwolę by "demon" przejął kontro-
lę nad moim życie. Znam swoją wartość, wiem że mogę 
normalnie żyć. Nie boje się demona, nie boje się samot-
ność. 

Kiedy mam kryzys i 

demon znów chce 
przejąć nade mną 
kontrolę, moją siłą są 
przyjaciele. Oni przy-

pominają mi, że je-
stem normalna. Oni 

dają mi pomocną 
dłoń.  Wyciągając 
mnie ze "szponów 
demona." 

 

 
   Na zdjęciu Kuba Wocial (Demon) 

 

Ps. Wiecie, że ja nie lubię typowych recenzji. Dlatego 
też ich nie piszę. Ten musical polecam. Magia zespołu 
Queen plus historia Erwina, genialny wokal aktorów to, 
jak dla mnie, przepis na sukces Ten tytuł, ów sukces 
osiągnął. Sztuka ta w normalnych (nie pandemicznych 
okolicznościach.) grana jest przy pełnej widowni, pu-
bliczność Rapsodii wraca na nią niejednokrotnie. Ja sa-
ma wrócę tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. 

   Jola Mazur   www.opowiadaniajoli 
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Lampka szampana 

22 sierpnia2020r. 

Dzień dobry kochani! 
Postanowiłam w tą upalną sobotę podzielić się z Wami 
pewną wiadomością: 
"No cóż, Twórcy ciężko pracują dla 

chwili przyjemności swoich czytelników..." 

Tak jest moi kochani. Jesteście dla mnie bardzo ważni. 
Lubię dla Was pisać. Cieszą mnie Wasze reakcje. Jeste-
ście moją motywacją, dzięki Wam jestem kreatywna, 
elastyczna. Dzięki Wam nie porzuciłam pisania. 
Prowadzenie bloga takiego jak mój, wcale nie jest pro-
ste. Nauczyło mnie to odpowiedzialności, systematycz-
ności, poukładania. Cały czas się rozwijam, dlatego 
dziwnie się czuję, myśląc o sobie jako o twórcy, arty-
ście. 
Choć nie mogę powiedzieć, że to miejsce jest zrządze-
niem losu, czy przypadku. Bardzo chciałam pisać nie do 
szuflady. Pozbywać się emocji, dzieląc je z ludźmi. Bar-
dzo się bałam, bałam się. że nie znajdę odbiorców. Ba-
łam się porażki. 
Dziś dumna z siebie po raz kolejny, mogę powiedzieć, 
że odwaga wygrała ze strachem. Cieszę się, że zaryzy-
kowałam. Jak wiadomo, kto nie ryzykuje, ten nie pije 
szampana. Takie wiadomości od Was to jak "lampka 
szampana". 

Czy mi się to podoba, czy nie, chyba jednak trochę je-
stem tym twórcą, artystą... Chcę i lubię sprawiać Wam 
chwilę przyjemności, relaksu, zapomnienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze zdrowie, Kochani 

Jesteśmy dla siebie wzajemnie… 

 

 

Dwa skrzydła jednego anioła- Anioła Muzyki 
26 października 2020r. 

 
Dzień dobry,  
ten tydzień oddamy Artystom, wokalistom, którzy są 
dla mnie jak dwa skrzydła tego samego anioła- Anioła 
muzyki. (Nadmienię tylko, że mój anioł muzyki ma kil-

ka zestawów skrzydeł). Tym razem użył zestawu skła-
dającego się z dwóch Panów, jakże zdolnych i ważnych 
dla mnie Panów: Jana Traczyka i Marka Kaliszuka. Pa-
nowie Ci w ubiegły piątek wydali single. Piosenki rów-
nie piękne, równie dobre. Zanim jednak o piosenkach, 
dziś krótko o teledyskach do tych piosenek. Obydwa te 
teledyski należą do gatunku moich ulubionych, dlacze-
go? Dlatego, że Panowie w nich są głównymi filarami, a 
teledyski oparte są na ich emocjach. Ja zobaczyłam w 
nich następujące emocję: Twarz Jana jest pełna spokoju, 
pewności siebie, spełnienia. Jest to twarz człowieka od-
ważnego, żaden ruch w tym teledysku nie jest przypad-
kowy. Oczy Jana błyszczą miłością do muzyki. Oczy 
Jana wskazują na spokój, stabilizację. Teledysk ten jest 
też dla mnie obrazem świadomego rozwoju zawodowe-
go Janka. Jest przemyślany jest spójnym miłym dla oka 
odbiorcy obrazem. Jest pełen spokoju. Wszystko to 
sprawiło, że ja czuję, iż Jan znalazł swój "Bezpieczny 
ląd". Pomijając wszystko, co powyżej, teledysk jest bar-
dzo autentyczny. Wierzę w każde słowo i gest Janka. 
Mnie samej daje to dziwnego rodzaju spokój, ukojenie 
serca. Sprawia, że zwyczajnie się wzruszam. Oczywi-
ście powyższa opina jest tylko moim zdaniem. Każdy z 
Was ma prawo do własnej interpretacji. Teledysk Mar-
ka to już zupełnie inne emocje. Twarz Marka pełna jest 
żalu, bólu, lęku, niepewności. Widzę na niej również 
tęsknotę. Każdy gest Marka trafia do mnie w stu pro-
centach. Czuję ból wokalisty, czuję ten ból do szpiku 
kości. Ponownie czuję prawdę, szczerość.  Szczerość i 
autentyczność gestów i 
twarzy Marka. Wzrusza 

mnie bardzo, sprawia, że 
po prostu po ludzku mam 

go ochotę przytulić. Tele-
dysk wciąga, kiedy go 
odtwarzam cały "mój 
świat przestaje istnieć." 
Liczy się tylko Marek 
jego historia, jego emocje. Czuję tą historie, te emocje 
całą sobą. Wszystko to sprawia,  że ponownie się wzru-
szam. Mam ochotę wypić nie jedną "KaWe" w towarzy-
stwie Marka, nie trzydzieści, a może i czterdzieści. 
Oczywiście to znów tylko mój odbiór tego teledysku. 
Wy macie prawo do swoich uczuć. 
Zanim skończę, powiem tylko, że obydwa te teledyski 
są dla mnie wyrazem wielkiego kunsztu artystycznego, 
wyrazem wielkiej odwagi artystycznej. Celowo nie po-

każę Wam jeszcze tych klipów. Czekajcie cierpliwie - 
już niebawem powiem  Wam, jak ja " słyszę" obie pio-
senki i pokażę Wam teledyski.  

   Jola Mazur www.opowiadaniajoli 



„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 13 (2020) nr 42 

14 

„DROGA SZAMANA PO-
CZĄTEK” 

Powieść ta jest nowym gatun-
kiem fantasy LitRPG. To niezwy-

kły i pasjonujący świat pełen po-
tworów, walk, elfów, magii, smo-
ków czy księżniczek. Łączy to, co 

najlepsze w książkach i grach. 
Czy masz odwagę, aby poznać ten wirtualny świat? 

Główny bohater to Dimitrij Machan. Jest on trzy-

dziestoletnim specjalistą od spraw bezpieczeństwa 
komputerowego. To freelancer, którego od czasu 
do czasu korporacja zatrudnia do wyszukiwania luk 

w wirtualnej grze Barliona. Wystarczył jeden mały 
błąd w systemie, który zaważył na losie Dimitrija. 
Zostaje on osadzony w wirtualnym więzieniu, do-
kładniej w jednej z barliońskich kopalni, gdzie 
przez najbliższe osiem lat musi wydobywać 
Żyły Miedzi. Czy uda mu się przetrwać? Czy 
poradzi sobie z panującymi tam złem i przemo-
cą? 

Dimitrij pełni rolę narratora i wprowadza nas w 
szczegóły gry. Robi to w przyjemny i zabawny 
sposób, więc co jakiś czas na twarzy pojawia 
się uśmiech. Jest to jedna z nielicznych ksią-
żek, które czytało mi się dobrze. Myślę, że to 
zasługa ciekawego języka, jakim jest napisana. 
Gdy czytam, cenię sobie spokój i ciszę, ale tutaj 
mogłam zaszaleć i włączyć muzykę w słuchawkach 
i czytać. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona! 
Rzadko mi się to zdarza. Najciekawsze według 
mnie były wirtualne więzienie w kopalni Barliona. 

Nigdy nie miałam możliwości z tak bliska poznać 
najmroczniejszych zakamarków takiego wirtualne-
go więzienia. Zaskoczyły mnie zwyczaje więź-
niów, którzy mogli levelować zarówno dobre, jak 
i złe parametry. W ten sposób mogli być mili i 
uprzejmi oraz źli i podli. Ciekawie było przyglądać 
się ich potyczkom, które czasem wychodziły dosyć 
zabawnie. Ogromnym zaskoczeniem był też fakt, 
jak szybko Machanowi udało się, w tak krótkim 

czasie, zyskać szacunek oraz dobrą reputację u 
więźniów i strażników, każdy musiał ciężko praco-
wać, a jemu przyszło to jak na pstryknięcie palca-
mi. Dodam, że żaden więzień tego do tej pory nie 
dokonał. W kopalni było około dwustu pięćdziesię-
ciu więźniów, ale tylko garstka z nich była w cen-
trum uwagi, szczególnie dzięki Dimitrijowi. Nie 

przykuwali uwagi czytelnika, ani nic ciekawego nie 

wnosili do fabuły, więc ten temat sobie odpuszczę. 
Jednak warto wspomnieć jednego więźnia, Karta, 
który stworzył niezwykłą więź z głównym bohate-
rem, pomimo rygorystycznych zasad panujących w 
kopalni. Liczę na to, że odnajdą się w otwartym 
świecie gry, a ich przyjaźń umocni się jeszcze bar-
dziej. Mimo że książkę dobrze się czyta, to posiada 
wady. Najbardziej irytowały mnie zdobyte punkty 
gracza (+1 punkt doświadczenia, +50 Górnictwo, 

+10% Siła). Czasami było ich tak 
dużo, że ciężko było czytać i gubiło 
się sens zdania. Uwielbiam grać w 
gry, ale muszę przyznać, iż granie a 
czytanie o nich strasznie się różni i 
lepiej grać niż czytać. A Wy co woli-
cie? Pierwszy tom był ciekawy, ale 
nie zrobił na mnie wrażenia, było w 
nim za mało ruchu i wszystko rozwi-

jało się zbyt powoli, a koniec nieco mnie nudził i 
skończywszy czytać, odetchnęłam z ulgą. Lubię, 
jak akcja rozkręca się dynamicznie i niespodziewa-
nie, tutaj mi troszkę tego brakowało. Mam nadzie-
ję, że drugi tom spełni moje oczekiwania. Warto 
dać mu szansę, może mnie zaskoczy?! Po przeczy-

taniu zaczęłam się zastanawiać, co by było, gdy-
by… Taka gra istniała naprawdę. W każdej chwili 
moglibyśmy teleportować się do świata gry i prze-
żyć niezapomnianą przygodę. Jestem pewna, że 
niejednemu graczowi przeszło to przez myśl. 
Książkę mogę polecić tym, którzy lubią zatracać 
się w wirtualnym świecie, a ta powieść może być 
ciekawą odskocznią od ekranu komputera.  
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„Martwy sad” 

Rzadko sięgam po książki z gatunku kryminał. Lecz 

ta przykuła moją uwagę i zapragnęłam poznać tę 

historię. Nie spodziewałam się, że wywoła we mnie 

takie uczucia… 

Autor wykorzystuje mroczną, mrożącą w krew w 

żyłach zagadkę, doprawia ją skomplikowanym ży-

ciem uczuciowym głównego bohatera oraz bardzo 

dokładnymi opisami miejsc akcji - Wrocławia, 

Środy Śląskiej czy Szczepanowa. Momentami opi-

sy były tak dokładne, że czytając oczami wyobraź-

ni, można było bez problemu przenieść się w dane 

miejsce. To jest ogromny plus, ciężko teraz o takie 

książki. Patrzenie jak policjanci małymi kroczkami 

dochodzą do prawdy wciąga. Jednak w pewnych 

momentach fabuła była przewidująca. 

Główny bohater to bardzo dobry glina, który jak 

każdy miewa słabości, ale jest rozsądny, szczery i 

poukładany. Mimo tego, że w jego życiu wydarzy-

ła się tragedia, jaką było zaginięcie brata. Dużą 

zaletą powieści jest klimat. Sądzę, że to on najbar-

dziej przyciąga uwagę. To też zasługa tytułowego 

martwego sadu, który leży przykościelnym cmen-

tarzu i diabła chodzącego tam na palcach. Wzbu-

dza on ogromną ciekawość i zarazem lęk, prze-

strach. Książkę bardzo szybko się czyta. Jest po-

dzielona na trzydzieści pięć rozdziałów o różnej 

długości, ale podczas czytania niespecjalnie się to 

zauważa. To jak przejażdżka na rollercoasterze, 

niesamowita dawka różnych emocji. 

Jednak wiele wrażeń i emocji przyniósł mi wspo-

mniany już sad. Jest to dziwne miejsce, w którym 

czuć zawsze chłód. W nim właśnie mówi się o 

spotkaniu diabła. Zawsze, kiedy mówiono o sadzie 

i jego tajemnicach przebiegał mnie dreszcz. Jednak 

szybko domyśliłam się jaką mroczną i przerażają-

cą skrywa tajemnicę, zanim odkryli to policjanci 

Marcin i Paulina. Odruchowo głośno powiedzia-

łam: „No nareszcie, co tak długo”! Trzyma w na-

pięciu i w niepewności do samego końca. Bez wa-

hania stwierdzam, że to, jak na razie najlepszy kry-

minał, jaki czytałam. Nawet Saga o Fjallbace Ca-

mili Lackberg nie przyniosła mi tyle emocji, co 

powieść Mieczysława Gorzki Martwy Sad. Jestem 

bardzo ciekawa, jak potoczą się losy komisarza 

Zakrzewskiego. Dlatego, już zaczynam czytać ko-

lejną część! 

Krótko mówiąc: warto sięgnąć po tę książkę, czyta 

się ją bardzo dobrze i szybko. Fabuła wciąga od 

pierwszych stron. Więc, czy jesteś miłośnikiem 

kryminałów czy nie, sięgnij koniecznie po książkę, 

a na pewno nie pożałujesz!  

   Justyna Grońska grupa I 

Zachęcam do odwiedzenia strony CzasoStrefa.pl, 

na której zamieszczam swoje artykuły i recenzje 



„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 13 (2020) nr 42 

16 

Nazywam się Kinga Tka-
czyk, Jestem uczennicą Szko-
ły Branżowej I stopnia na 
kierunku krawiectwo w Spe-

cjalnym Ośrodku  Szkolno –
Wychowawczym dla  Niepeł-
nosprawnych Ruchowo w 

Busku Zdroju. Tu odkryłam swoją pasję, jaką jest 
mediacja. Na początku roku szkolnego w internacie 
byłam świadkiem burzliwego sporu  dwóch no-
wych  dla mnie koleżanek. Zapytałam panią wy-
chowawczynię, czy mogę porozmawiać z każdą  z 
nich, bo chciałam im  pomóc. W rezultacie mojej i 
pani rozmowy obydwie się pogodziły. Sama nie 
wiem, jak to się stało, ale byłam z siebie dumna! 
Później dowiedziałam się, że taka metoda rozwią-
zywania sporów nazywa się mediacją. W Internecie 
przeczytałam: Mediacja to próba doprowadzenia 
do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony 
rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych ne-
gocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, 

neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli media-

tora.  

Od tamtej pory szukam informacji  na ten temat, 

ponieważ interesują mnie metody rozwiązywania 
sporów  rówieśniczych - to jest naprawdę pasjonu-
jące!  Czy wiecie kim jest mediator?  
Mediator to osoba, która: 
• wspiera przebieg negocjacji, 
• łagodzi powstające napięcia, 
• pomaga –nie narzucając jednak żadnego rozwią-
zania – w wypracowaniu kompromisu.  

Mediację można wyko-
rzystać w postępowaniu: 
• sądowym  
• karnym, 
• cywilnym, 
• w sprawach nieletnich, 
• ale także w praktyce 
szkolnej, gdzie mediacja  

dzieli się na szkolną i rówieśniczą.  
Mediacja  szkolna  

 -to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiąza-
nia sporu pomiędzy stronami konfliktu w obecno-
ści bezstronnego i neutralnego mediatora. Konflik-
ty te dotyczą spraw związanych z relacjami mię-
dzyludzkimi i/lub działalnością statutową szkoły. 
Stronami konfliktu mogą być: nauczyciele, dyrek-
tor, pozostali pracownicy szkoły, uczniowie, rodzi-
ce.  

Mediacja Rówieśnicza  

  Mediacja rówieśnicza - to dobrowolne i poufne 

poszukiwanie rozwiązania konfliktów między 
uczniami, w obecności dwóch bezstronnych i neu-
tralnych: mediatorów –uczniów, przygotowanych 
do prowadzenia mediacji rówieśniczej. Konflikty te 
dotyczą spraw związanych z relacjami między 
uczniami.  

Mediatorzy w szkole 
•Mediator rówieśniczy – to uczeń przeszkolony w 
zakresie mediacji, cieszący się zaufaniem i autory-
tetem wśród uczniów. 
•Mediator szkolny - to osoba dorosła, np.: pedagog, 
psycholog, nauczyciel, inny pracownik szkoły, 
przeszkolona w zakresie mediacji, ciesząca się au-
torytetem i zaufaniem w środowisku szkolnym. 
Wskazane jest, aby był opiekunem mediatorów ró-
wieśniczych i posiadał kompetencje edukatora me-
diacji.  

Rola mediatora 
• pomaga zwaśnionym stronom w dobrowolnym 
osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowane-
go porozumienia w spornych kwestiach, 

• nie ma władzy podejmowania decyzji meryto-
rycznych 

,• pomaga zwaśnionym stronom we wzajemnym 
wysłuchaniu, przedstawieniu własnych racji, argu-
mentów, odnalezieniu wspólnych interesów, możli-
wych rozwiązań, 
• moderuje wspólną dyskusję 

,• niweluje bariery komunikacyjne. 
Kto może zostać mediatorem rówieśniczym? 
Kandydatem na mediatora rówieśniczego powinien 
być uczeń cieszący się  rówieśników, którego wiek, 
samodzielność i stopień dojrzałości psychospołecz-
nej pozwolą na zrozumienie istoty konfliktu, me-
diacji, punktu widzenia drugiego człowieka.   
Kandydatów na mediatorów rówieśniczych wybie-
rają sami uczniowie. 
• Mediatorzy rówieśniczy powinni ukończyć mini-
mum 20-godzinne szkolenie w zakresie mediacji 

rówieśniczej, potwierdzone zaświadczeniem.  
• Warunkiem pełnienia funkcji mediatora rówieśni-
czego jest zgoda kandydata i jego rodziców. 
  

Mam nadzieję że zainteresowałam  Was nieco me-
diacją, jeśli tak, będę  ten temat kontynuować w 
następnym numerze. Pozdrawiam Was serdecznie! 

Kinga Tkaczyk gr.II 

żródło;http://zso1raciborz.pl/wp-content/

uploads/2018/06/Mediacja.pdf 
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Moda na jesień  
2020  

 

 

 

 

Hej to ja Wiki - Przed-

stawiam wam kilka 

trendów tej jesieni, mam nadziej że, Wam się 
spodobają i może się zainspirujecie. 
 

Kardigan – Długie kardigany najlepiej w rozmia-
rze XXL, idealne sprawdzą się na chłodne jesienne 
wieczory. 

 

Krata – To już tradycja że, krata jest nierozłącz-
nym elementem jesiennej mody, ale nie musi być 
nudna można ją zobaczyć na sukienkach, koszu-
lach, marynarkach oraz płaszczach, więc na pewno 
znajdziesz coś dla siebie. 
 

Pastele – Wciąż na topi nie odchodzimy od nich tej 
jesieni. W tym sezonie pastele nadal królują w 
sklepach. 

 

Peleryny,  trencze – To kolejna rzecz która, prze-
wija się co jakiś czas. Jesienią stawiajmy na kla-
syczny trencz lub stylową pelerynę. 
 

Skóra  -Ubrania skórzane co sezon inspirują nowy-
mi pomysłami. Skórzane lub skóropodobne 
spodnie, spódnice, sukienki czy płaszcze w kolorze 
karmelowym, czarnym czy beżowym. 
 

Frędzle – Od sukienek, koszul po dodatki. Frędzle 
będą jednym z najmodniejszych trendów tego sezo-
nu. 

 

Okej, to wiecie już, co jest w trendach w tym sezo-
nie. Moim ulubieńcem jest trencz - najlepiej w ko-

lorze beżowym , ponieważ to klasyk, który  nigdy 
nie wyjdzie mody. Ale również  podoba mi się mo-
tyw  frędzli doczepionych do butów i kurtek. A co 
Wam się najbardziej podoba i co przykuło Waszą 
uwagę? Inspirujcie się i twórzcie  nowe stylizacje, 
Cześć. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Oprac: Wiktoria Bala grupa I 
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Nowy rok szkolny to nowe plany, działania i za-
mierzenia. Członkowie koła kulinarnego wraz z 
opiekunami  opracowali plan pracy na najbliż-
sze miesiące, w którym uwzględnione zostały 
najważniejsze zagadnienia z zakresu organizacji 
i higieny w kuchni, zasad zachowania przy stole 

oraz  racjonalnego żywienia.  
W ramach zajęć wychowankowie  doskonalą 
umiejętność bezpiecznego posługiwania się 
sprzętem gospodarstwa domowego,  uczą się 
przygotowywania prostych dań. Co tydzień te-
stujemy nowy przepis. W minionym tygodniu 

przyszła kolej na zmierzenie się z tradycyjną 
szarlotką i goframi. Członkom koła kulinarnego 
życzymy satysfakcji w kulinarnym świecie sma-
ków. 

Gofry 
 

Składniki: 
 2 szklanki mąki 
pszennej tortowej 

 1 opakowanie 

cukru wanilinowego 

 2 jajka 

 szczypta soli 

 2 szklanki mleka 

 1 łyżeczka prosz-
ku do pieczenia 

1/3 szklanki oleju 

 

Wykonanie:  

1. Białka ubić z dodatkiem soli na sztywną pianę. 
2. Wszystkie suche składniki (tj. mąkę pszenną 
tortową, cukier zwykły, cukier wanilinowy, pro-
szek do pieczenia) połączyć ze sobą. Następnie do-
dać mleko, olej oraz żółtka jajek, dokładnie wymie-
szać. Na koniec dodać ubite białka i delikatnie 
wmieszać. 
3. Gofrownicę rozgrzać, natłuścić olejem. Smażyć 
gofry na złoty kolor przez kilka minut. 

 Podawać np. z bitą śmietaną, dżemem lub z 
ulubionymi owocami. Smacznego! 

 

Szarlotka 

  Składniki: 
 

4 szklanki mąki  
 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 3/4 kostki masła  
 1 szklanka cukru  

 1 cukier wanilinowy 

 2 całe jajka + 2 żółtka  
 3 łyżki kwaśnej śmietany 

 

 2 kg jabłek  
 1 cukier wanilinowy lub cynamon 

 1 łyżka bułki tartej 
  cukier puder do posypania 

 

Wykonanie: 

Mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia,  

dodać pokrojone na kawałki masło i całość 
drobno posiekać. Dodać żółtka, całe jajka, 
cukier, cukier wanilinowy, śmietanę 
i wyrobić ciasto. Wstawić do lodówki. 

Jabłka obrać i zetrzeć na tarce. Lekko odcisnąć 
sok i wymieszać z bułką tartą oraz cukrem 

wanilinowym. 

Połowę ciasta rozwałkować i przełożyć na wy-
łożoną papierem dużą blachę 25x36 cm. 
Wyłożyć starte jabłka. Przykryć pozostałym 

rozwałkowanym ciastem.  Piec 45 minut 
w 200 stopniach C. Ciepłe ciasto posypać 
cukrem pudrem. 

 

Pod kierunkiem p. Marzeny Podkowy oprac. sekcja 

kulinarna 
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*** 

 

Do Nowego Targu przyjechał cyrk.  Jasiu męczy 
ojca. 

- Tato, chodźmy do cyrku! Obiecałeś, że pójdzie-
my !  

- Nie mam czasu. 

- Podobno pokazują ciekawy numer: 
naga kobieta jeździ na tygrysie. 
- No, moze pójdziemy. Tatuś już  
downo  nie widział tygrysa... 
 

 

*** 

 

Turyści pytają bacę, czy wie, jaka  jest najgroźniej-
sza broń  na świecie ? 

 

- Wicie, to jest tak. Najgorso 

jes baba. Pirse, wpada chłopu 
w oko. Potem  łomie mu serce. 
Kapecke casu minie i robi mu 

dziure  w  kieseni. A na łostat-
ku wychodzi bokiem. 

 

 

*** 

 

 

 

Dziennikarz pyta bacę, dlaczego w Zakopanem nie 
ma kobiecej drużyny piłki nożnej.  
 

- Panie, próbowali my. Ale znajdzie-
cie to jedenaście bab, co by kciały  
wyjść na pole w takik samyk  kosul-
kach? 

 

 

*** 

 

Powracającego późnym wieczorem do chałupy ba-
ce wita żona z wałkiem. 
 

- Ty psiokrew, kiedy się do dómu wraco ? I jesce 
na   mos szminke! 

 

- To nie je szminka, ino krew. Potrącił  mnie samo-

chód. 
- No … tym razem mos scęście... 

 

 

*** 

Przychodzi mały Jaś do szkoły, ma całą opuchniętą 
i czerwoną twarz, pani się 
pyta: 

- Co się stało, Jasiu? 

- Ooossss… 

-  Co takiego? 

- Oooossssaaa! 

-  Ugryzła Cię? 

- Nie, tatulo łopatom zabi-
li!!! 

 

 

*** 

 

Pani pyta Jasia: 

- Znasz może zwierzątko 
na A? 

Jasio wstaje i mówi: 
-A może to kotek? 

- Nie Jasiu, niedobrze. 

Może znasz więc zwie-
rzątko na B? 

Jasio: Być może to kotek? 

Pani się denerwuje: Jasiu, za drzwi! 
Jasio wychodzi 

- A teraz kto z klasy powie, jakie zna zwierzątko na 
C? 

 Drzwi się otwierają i Jasio mówi: 
- Cy to może kotek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Oprac. Paulina Sadowska gr.I 
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Imię i nazwisko: 

KUPON  42 

HASŁO: 

  

j 

 

Wycięte kupony z hasłem prosimy zano-
sić do  pokoju nr 5 - właściciel szczęśli-
wego kuponu z właściwym rozwiąza-

niem otrzyma nagrodę - niespodziankę ! 
Redakcja 

 

Pionowo:  Poziomo: 

Rozwiąż krzyżówkę „Państwa Europy cz.II ” 
 

 

1. Najstarszy łańcuch górski Europy 

2. Jeden z płn.-wsch. sąsiadów Pol-
ski 

3. Stolica  Austrii 

4. Hiszpańska stolica 

5. Morze Europy 

6. Stolica Francji 

7. Przepływa przez Paryż 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            


