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24 lutego 2022r. Rosja wkroczyła
zbrojnie na Ukrainę, bombardując
miasta, obiekty wojskowe, ale także
cywilne. Zaatakowane zostały nie tylko obwody: doniecki i ługański, do
których pretensje rościła sobie Rosja,
ale także stolica kraju: Kijów i szereg
miast na północy, południu, wschodzie i zachodzie. Bomby i rakiety dosięgły nawet Lwowa, który jest oddalony zaledwie 70 km od naszego kraju. Czytaj s.3
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cić Rosji jej prezydent, pełniący tę
funkcję od
1999r nieprzerwanie do dziś - Władimir Putin.
Tak naprawdę wojna rosyjsko-ukraińska trwa od
2014r, kiedy to elementami rosyjskiej zbrojnej
agresji wobec Ukrainy stały się takie działania jak
interwencja militarna na Krymie i jego aneksja
(zajęcie), wojna w Donbasie oraz incydent w cieśninie Kerczeńskiej. Zajęcie Krymu stało się odpowiedzią Rosji na Euromajdan, czyli masowe protesty mieszkańców Ukrainy przeciwko niepodpisaniu
umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską
przez prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora
Janukowycza. Od kul snajperów zginęło wówczas
70 protestujących, a dotychczasowy prezydent
uciekł do Rosji. Niedługo po zajęciu Krymu, jeszcze w 2014r w rejonie Donbasu, na granicy z Rosją, zostały przez nią utworzone dwa, nieuznawane
przez społeczność międzynarodową podmioty: Ługańska i Doniecka Republika Ludowa, gdzie trwały
regularne walki, w wyniku których 40% budynków
mieszkalnych uległo zniszczeniu. Incydent w Cieśninie Kerczeńskiej zaś dotyczył ostrzelania i
zbrojnego przejęcia dwóch okrętów i holownika
ukraińskiego, które przeprowadzały uzgodnione
wcześniej z Rosją przejście z portu w Odessie do
portu w Mariupolu na Morzu Czarnym. W wyniku
tego, sześciu marynarzy zostało rannych.
Po każdym z tych zdarzeń opinia międzynarodowa
potępiała agresję Rosji i eskalację konfliktu z Ukrainą, ale nigdy nie zdobyła się na nic więcej, niż
sankcje gospodarcze i to niewielkie.
Obecnie na Ukrainie zabijani są także cywile, bombardowane są obiekty cywilne, także szkoły, przedszkola, szpitale, domy starców. Ostatnio Rosjanie
dopuścili się gwałtów, torturowania i bestialskich
mordów na mieszkańcach podkijowskich miejscowości: Bucza, Irpień, Hostomel, Borodzianka. Jak
zakończy się ta straszna wojna?
Dawniej, źle życząc komuś, mówiło się: „Bodaj
byś żył w ciekawych czasach! Dziś to powiedzenie
odczuwamy na własnej skórze - horrendalne podwyżki cen, spowodowane wojną na Ukrainie, wzrastające poczucie zagrożenia w całej Europie, a cóż
dopiero w naszym kraju, Litwie, Mołdawii czy
państwach nadbałtyckich… Historia kołem się toczy, i niestety, jak pisał Hegel (wybitny filozof niemiecki): „Historia narodów uczy, że narody niczego nie nauczyły się z historii”… Redakcja

Wojna na Ukrainie!!!

24 lutego 2022r. Rosja wkroczyła zbrojnie na
Ukrainę, bombardując miasta, obiekty wojskowe,
ale także cywilne. Zaatakowane zostały nie tylko
obwody: doniecki i ługański, do których pretensje
rościła sobie Rosja, ale także stolica kraju: Kijów i
szereg miast na północy, południu, wschodzie i zachodzie. Bomby i rakiety dosięgły nawet Lwowa,
który jest oddalony zaledwie 70 km od naszego
kraju.
Czy spodziewaliśmy się, że tak blisko Polski wybuchnie wojna? Właściwie można się było tego
spodziewać, bo Rosja już na przełomie października i listopada 2021r. zaczęła gromadzić swoje siły
wojskowe na granicy białorusko-ukraińskiej, a w
lutym przeprowadziła ćwiczenia wojskowe na Białorusi, z których wojska już nie wróciły. Również
wywiad Stanów Zjednoczonych donosił, że Rosjanie planują inwazję zbrojną na Ukrainę. Jednak
trudno było uwierzyć w to, że w dzisiejszych nowoczesnych, spokojnych i dostatnich czasach, jest
możliwa konwencjonalna wojna. Raczej można
byłoby się spodziewać jakichś ataków cybernetycznych, paraliżujących gospodarkę. A zatem z niedowierzaniem obserwowaliśmy w telewizji długie
kolumny wozów pancernych i czołgów na drogach
wiodących do miast ukraińskich, a następnie bombardowane bloki mieszkalne, szpitale, szkoły,
przedszkola…
Jak do tego doszło? Przecież takie konflikty narastają i eskalują się czasami długie lata. Czy i nie tak
było w przypadku Rosji i Ukrainy?
Rosja od zawsze miała zapędy imperialistyczne, ale
od rozpadu Związku Republik Sowieckich straciła
nieco na swej mocarstwowej pozycji na świecie.
Zdaje się, że tę właśnie pozycję zapragnął przywró3
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„Ostatni

szkolny dzień
Przyszło się rozstać nam
Ostatni uścisk rąk
Podany dzisiaj Wam
Choć rozstajemy się
Nie zapomnimy Was
Wspomnienie wspólnych lat
Zostaną zawsze w nas.”
Słowami tego wiersza przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego pożegnali 29 kwietnia 2022 roku
tegorocznych absolwentów, tj. uczennice klasy III
Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniów klasy IV
Technikum Informatycznego.
Podczas uroczystej akademii p. Dyrektor Waldemar Wójcik oraz Starosta Stanisław Klimczak wręczyli dyplomy i nagrody książkowe najbardziej wyróżniającym się uczniom: Karolinie Gajos, Karolinie Kędzierskiej, Wiktorii Piotrowskiej
oraz Kamilowi Walaskowi.
Uroczystość uświetnił także występ słownomuzyczny naszych absolwentów. W tle rozbrzmiewała muzyka i piosenki w wykonaniu Karoliny
Gajos oraz Wiktorii Piotrowskiej.
Absolwenci, zwracając się do Dyrekcji, Wychowawców i Nauczycieli, złożyli płynące z serca podziękowania za to, że nauczyli ich, jak żyć
i wykorzystywać własne zdolności, za ogrom pracy, którą włożyli w ich wychowanie i edukację.
Przeprosili za przykrości, których niejednokrotnie
byli przyczyną. Życzyli Im także kolejnych owocnych lat pracy, sukcesów w życiu zawodowym
i prywatnym. Natomiast młodszym koleżankom
i kolegom podziękowali za każdą miło spędzoną
chwilę.

czyli poloneza .Choć w ten sposób zamknął się
pewien rozdział w życiu absolwentów, nie możemy
mówić tu o końcu. Teraz możemy powtórzyć słowa
Winstona Churchilla: „To nie jest koniec, to nawet
nie jest początek końca, to dopiero koniec początku”. Ci młodzi ludzie rozpoczynają nową erę swojego życia.

Na zakończenie akademii Samorząd Ośrodka życzył absolwentom spełnienia marzeń, obrania właściwej drogi w życiu i osiągnięcia zamierzonych
celów. Na pamiątkę wręczył przyszłym maturzystom drobne upominki oraz wyświetlił prezentację
przypominającą wspólnie spędzone chwile.
Na zakończenie uczniowie oraz absolwenci zatań-

www. sosw.busko.pl
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tańczony do muzyki Wojciecha Kilara z „Pana Tadeusza”. Na Sali gimnastycznej, w której odbywała
się uroczystość, zgromadzeni goście mogli obejrzeć prezentację multimedialną na temat historii
naszego Ośrodka, jego dyrektorów, pierwszych
uczniów i absolwentów oraz kolejne kadry zmieniającej się rzeczywistości. Miłą niespodzianką był
filmik zrealizowany przez naszych absolwentów
sprzed lat, w którym spontanicznie i z wdzięcznością opowiadali o tym, jak wielką rolę w ich życiu
odegrały lata spędzone w naszej placówce. Na koniec na salę gimnastyczną uroczyście „wjechał”
piękny, piętrowy tort, który został podzielony przez
obecnego i dotychczasowych dyrektorów Ośrodka.
Jubileusz zakończyła w godzinach popołudniowych gra terenowa „Jak dobrze znasz swoją szkołę?”, którą przeprowadził dla młodzieży Samorząd
Szkolny.
Nasz zespół redakcyjny przygotował z okazji jubileuszu wydanie specjalne kwartalnika „Z Górki”, w
którym znalazły się: zarys historii naszej placówki,
relacja z przebiegu jubileuszu, a także interesujące
wspomnienia naszych absolwentów.
Jeśli macie ochotę poczytać o tym, jak kiedyś wyglądała nauka i pobyt w internacie
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w
Busku-Zdrojuzapraszamy do lektury wydania specjalnego „Z Górki”
nr 46. A może po
lekturze będziecie
także chcieli się
zmierzyć z jubileuszową krzyżówką?
Nagrody za poprawne hasło już czekają na szczęśliwca!

Wszyscy zapewne pamiętamy, że jesienią, 12 października 2021r. obchodziliśmy jubileusz 50-lecia
naszego Ośrodka. Byli goście, dawni dyrektorzy i
kierownicy szkoły, warsztatów i internatu, którzy z
sentymentem wspominali trudne początki naszej
placówki i jej rozwój na przestrzeni pół wieku. Zaprosiliśmy także absolwentów, którym pobyt w naszym Ośrodku umożliwił dalszą edukację na wyższych studiach, a później znalezienie satysfakcjonującej pracy. Oni to właśnie z łezką w oku wspominali swoich nauczycieli, wychowawców i pobyt
w internacie, który nauczył ich samodzielności.
Były kwiaty, pamiątkowy grawerton wręczony dyrektorowi naszej placówki Waldemarowi Wójcikowi przez przedstawiciela organu prowadzącego Starostę Buskiego Jerzego Kolarza. Część artystyczną stanowiła żartobliwa scenka rywalizacji
poetów romantycznych: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego odegrana przez naszych uczniów. Aplauz widowni
otrzymał także dostojny polonez w strojach z epoki

Oprac. Redakcja
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Tegoroczny Dzień Ziemi w naszym Ośrodku roz- UMiG w Busku- Zdroju.
począł się 21 kwietnia 2022 r. od udziału uczniów
w Ogólnopolskim Festiwalu online „Razem dla
czystej planety!” zorganizowanym przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej z Warszawy.
Dwa główne cele przyświecały temu Festiwalowi,
tj. uświadomienie młodym ludziom, jak produkcja
odpadów wpływa na środowisko i klimat
oraz pokazanie przykładów mądrych działań
na rzecz klimatu i środowiska.
W trakcie Festiwalu uczniowie liceum i technikum
wzięli udział w następujących webinarach:
1. Kupuj Odpowiedzialnie.
2. Jak odbudować swoje więzi z przyrodą i uczyć
się miłości i szacunku do niej?
3. OnEko- działania na rzecz ochrony środowiska.
Podczas spotkań uczniowie dowiedzieli się wielu
ciekawych rzeczy nt. gospodarowania odpadami,
śladu węglowego, aktywizmu i budowania więzi
z przyrodą.
Wszystkim szczególnie podobało się spotkanie
z Kamilą Kielar, która opowiedziała o tym, jak
odbudować swoje więzi z przyrodą. Kamila samotnie pływała kajakiem po wodach Pacyfiku
w poszukiwaniu niedźwiedzi –duchów, zimą przejechała rowerem i na nartach biegowych kanadyjski Jukon, przeszła górami prawie 5000km
z Meksyku do Kanady szlakiem Pacific CrestTrail.
Samotnie przejechała rowerem Alaskę
oraz Kamczatkę. Przeszła pieszo kawał Laponii
i Szkocji, także zimą. Mieszkała i pracowała
z kanadyjskimi i alaskańskimi traperami, biologami
i rangersami. Cała opowieść Kamili była zilustrowana pięknymi zdjęciami miejsc, które odwiedziła.
22 kwietnia w Międzynarodowym Dniu Święta
Ziemi, uczniowie Ośrodka przyłączyli się do akcji
„Sprzątanie Gminy 2022”. Dzięki temu zostały posprzątane tereny zielone wokół szkoły oraz park
„Na Górce”.
Organizatorem Dnia Ziemi był Szkolny Klub Ekologiczny. Do akcji sprzątania przyłączyła się Drużyna Harcerska i Samorząd Uczniowski. Worki,
www.sosw.busko.pl
rękawiczki oraz wywóz zebranych śmieci zapewnił
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10 czerwca 2022 r. w naszym Ośrodku odbyła się
plenerowa impreza integracyjna – Piknik Rodzinny. Pretekstem do jej zorganizowania stał się obchodzony 1 czerwca Międzynarodowy Dzień
Dziecka połączony z Dniem Sportu.
Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia pana
Dyrektora SOSW Waldemara Wójcika oraz pani
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury
Fizycznej Renaty Krzemień. W imprezie wzięli
udział absolwenci, oraz goście z Ukrainy. Spotkanie rozpoczęto od poczęstunku – grilla zorganizowanego przez Samorząd Ośrodka. Zespół Szkoły
Promującej Zdrowie upowszechniał zasady prawidłowego żywienia oraz aktywność fizyczną. Zachęcał wszystkich do spożywania różnorodnych warzyw i owoców. Promował wodę i soki warzywne
jako uniwersalne napoje zmniejszające pragnienie.
Chętni uczniowie przystąpili do zmagań sportowych: przerzucanie balonów z wodą, przeciąganie
Iny, rzuty do celu itp. Dla tych, którzy lubią skakać
przygotowano trampolinę. Miłośnicy piłkarzyków
rywalizowali o tytuł mistrzowski w tej dziedzinie.
Dziewczęta pod okiem wykwalifikowanej kadry
mogły uszyć sobie z wybranego przez siebie materiału scrunchy. Niewątpliwą atrakcją była przejażdżka w siodle oraz bryczką.

Tworzenie przy pomocy okładek książek
i akcesoriów zdjęć reklamujących pozycje literackie okazało się wymagającym zadaniem, którego wykonanie dało przepustkę do kolejnej bazy.
Uczniowie i nauczyciele pędzili wspólnie czas
w otoczeniu przyrody. Mogli się wyciszyć, odreagować stres. Uczniowie i nauczyciele spędzili
wspólnie czas w otoczeniu przyrody. Mogli się wyciszyć, odreagować stres i pobyć offline.

Chętni uczniowie wzięli udział w „1 z jedenastu”
oraz grze terenowej, które okazały się doskonałym
sposobem an połączenie wiedzy , zabawy
i rywalizacji. W pierwszej grze uczniowie odpowiadali na pytania sprawdzające wiedzę ogólną..
mistrzami okazali się Mateusz Nowak oraz Bartosz
Drozdowski, którzy zdeklasowali konkurentów.
W grze terenowej gracze, podzieleni na pięć grup,
mieli do przejścia wyznaczoną trasę. Dostali Karty
Gry, które zawierały zadania, pytania i wskazówki
pomagające odnaleźć kolejny punkt na trasie. Grali
w kalambury, odgadywali nazwy miast przy pomocy kodów QR, rozwiązywali zagadki matematyczne i krzyżówki propagujące rozsądną gospodarkę
wodną. Na jednym ze stanowisk uczestnicy gry
musieli wykonać fotografię wybranej książki metodą sleeveface. Oceniane było wkomponowane
okładki w pasujące do niej otoczenie tak,
by powstało złudzenie optycznej jedności
z książką. Dużą rolę odgrywała perspektywa , aranżacja tła, poza, czy pasujący strój.
Oprac. Samorząd Szkolny
7
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W dniu 05.05. 22 r. w grupach wychowawczych
obchodziliśmy 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zajęcia przybliżyły nam ważne wydarzenia związane z trudnym położeniem państwa
Polskiego w końcu XVIII wieku. Konstytucja była
przełomem dla ówczesnych stosunków społecznopolitycznych w Polsce. Nawiązywała do idei
oświeceniowych i stała się prekursorem
do odrodzenia państwa. Akt wydania Konstytucji
był wynikiem długich obrad Sejmu Czteroletniego
i jednym z największych jego owoców. Uchwalona
3 maja 1791 r. była pierwszą w Europie i drugą
na świecie. Spotkanie było również okazją
do wysłuchania recytacji wierszy patriotycznych :
„Radosny dzień” W. Grodzieńskiej, „Trzeci Maj”
M. Areta , „Hymn do miłości Ojczyzny” I. Krasickiego, „Trzeci Maj” R. Suchodolskiego
oraz do wspólnego śpiewania pieśni związanych
ze Świętem Konstytucji 3 Maja. Zajęcia zakończyły się konkursem historycznym, a wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni słodkimi upominkami
i słodyczami.
Koło Żywego Słowa
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5 kwietnia 2022 r. grupa młodzieży z naszego
Ośrodka działająca w Szkolnym Kole Wolontariatu, wraz z opiekunami p. Martą Kolanowską
oraz p. Agnieszką Szymańską, odwiedziła mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.
Celem spotkania było niesienie radości, uśmiechu
i pogody ducha przebywającym tam podopiecznym, a także czerpanie radości z możliwości spotkania z drugim człowiekiem. Podczas spotkania
nie mogło zabraknąć programu artystycznego, który przygotowały Karolina Gajos, Wiktoria Piotrowska i Jola Gajos. Następnie wolontariusze wręczyli
obecnym własnoręcznie wykonane kartki
z życzeniami z okazji Świąt Wielkanocnych. Odwiedziliśmy również mieszkańców lokali aktywizujących.
Był to czas wielu wzruszeń, serdeczności
i rozmów. …

Szkolne Koło Wolontariatu.
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Nazywam się Bartosz Drozdowski, mam 17 lat i chodzę do III
klasy Liceum Ogólnokształcącego przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Busku-Zdroju.
Moją pasją jest kolekcjonowanie autografów znanych postaci sportu, telewizji czy aktorów, którymi
zajmuję się od roku.
Pierwszym podpisem, który zdobyłem i noszę w
sercu jest autograf od sławnego skoczka narciarskiego Adama Małysza. Ten autograf darzę dużym
sentymentem, ponieważ otrzymałem go na Dzień
Dziecka.
A poza Adamem Małyszem posiadam również autografy na przykład od: Kamila Stocha, Piotra Żyły, Dawida Kubackiego, Mariusza Czerkawskiego,
Krzysztofa Ibisza, Huberta Urbańskiego, Karola
Strasburgera czy Andrzeja Grabowskiego. A ostatnio przyszedł do mnie autograf od tenisistki Igi
Świątek.
Autografy zazwyczaj zdobywam w sposób listowny, wywołuję zdjęcia, które są do podpisania, kupuję kopertę do gwiazdy oraz zwrotną do siebie i
znaczki, a później wysyłam, zaś adresy pozyskuję z
Internetu.
Jeśli jest to aktor lub aktorka, to najczęściej wysyłam kopertę ze zdjęciami, znaczkiem i kopertą
zwrotną do mnie, na adres teatru, w którym dany
aktor gra. Kopertę np. do pana Andrzeja Grabowskiego wysłałem do krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego, czekałem miesiąc i mniej więcej
tyle zawsze czekam na odpowiedź od danej gwiazdy.
Zaś jeśli wysyłam list do sportowca, to najczęściej
swoją prośbę kieruję do klubu sportowego, którego
członkiem jest dany zawodnik. Z doświadczenia
wiem, że niektórzy sportowcy często nie mają czasu lub nie mają możliwości odpowiedzieć na dużą
ilość korespondencji, w związku z czym zazwyczaj
piszę do sportowców po zakończeniu sezonu w danej dyscyplinie i wtedy istnieje dużo większa szansa, że dany sportowiec przyśle kopertę z oczekiwaną zawartością.
Choć zdarza się, że prośby wysyłam elektronicznie,
czyli za pomocą poczty e-mailowej czy mediów
społecznościowych. Niejednokrotnie stosowałem tą
metodę i przynosiła ona skutek, a zastosowałem ją,
gdy wysyłałem prośbę do Igi Świątek, Mariusza
Czerkawskiego czy Huberta Urbańskiego.

Jak dotąd wszystkie
gwiazdy, do których

wysłałem prośbę o autograf
spełniły ją, a nawet od pana
Krzysztofa Ibisza oprócz
autografów otrzymałem dodatkowo miły list na jednym ze zdjęć. I to jest bardzo podbudowujące i sympatyczne.
Moje dalsze plany związane z moją pasją? - Żeby
każdy autograf, który znajdzie się w mojej kolekcji
sprawiał mi, jak do tej pory, ogromną przyjemność
i radość z tego, co robię.
Każdemu polecam spróbować takiego hobby.
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młodszego kolegę, fantastyczna muzyka i pełna
rozmachu inscenizacja. W dodatku temat spektaklu
wprost nawiązywał do ówczesnych, przełomowych
wydarzeń na Wybrzeżu. Był czerwiec
1989, trwały strajki w Stoczni Gdańskiej , w Polsce upadał komunizm a my
w finale śpiewaliśmy ze sceny:

"Mówi się, że w tym zawodzie trzeba mieć
duszę motyla i skórę hipopotama." Wywiad z Kacprem
Kuszewskim
Dzień dobry,

„Jak zmurszały padnie kloc
ten stary świat, co przegnił zbyt,
skończy się najczarniejsza noc
i nadejdzie świt”.
Widzowie mieli łzy w oczach, aktorzy
też. Tamto doświadczenie utwierdziło
mnie w przekonaniu, że chcę być aktorem. Ale to nie jest tak, że każdy, kogo
rodzice są aktorami, chce później uprawiać ten zawód. Znam mnóstwo aktorskich dzieci, które nigdy nie pasjonowały
się teatrem w takim stopniu jak ja. Dobrym przykładem jest moja starsza siostra Justyna.

Dziś zostawiam
Wam kolejny wywiad. Moim rozmówcą tym razem
jest Kacper Kuszewski. Aktor, wokalista.
Ja w zasadzie więcej mówić nie
będę, resztę opowie Pan Kacper.
Zapraszam do lektury.

Wiem, że aktorstwo poniekąd ma
Pan w genach, z racji pracy rodziców wychowywał się Pan w teatrze nawiasem mówiąc, trochę Panu zazdroszczę - mam czego? Jak
Mówi Pan, że aktorstwo to Pańska droga.
wspomina Pan okres dzieciństwa i późniejszy de- Czy kiedykolwiek żałował Pan wyboru tej drogi włabiut w „ Nędznikach” na deskach gdyńskiego teśnie?
atru?
Rzeczywiście, dzieciństwo spędziłem za kulisami
teatru, czułem się tam jak u siebie, to był mój drugi
dom, mój plac zabaw, a jednocześnie tajemniczy,
zaczarowany świat, który mnie fascynował. Widziałem, jak w pracowniach powstają dekoracje i
kostiumy do spektakli, jak się robi peruki i wąsy,
czasem bywałem na próbach, gdzie mogłem obserwować pracę aktorów. Spektakle oglądałem wielokrotnie, zarówno z widowni, jak i zza kulis, wiele z
nich znałem na pamięć i potem odgrywałem je dla
moich kolegów np. w przedszkolu. W domu i na
podwórku też bawiłem się w teatr, w III klasie podstawówki wyreżyserowałem mój pierwszy spektakl, „Pchłę Szachrajkę” Brzechwy, zagraliśmy go
przed całą szkołą. Po raz pierwszy wystąpiłem w
profesjonalnym przedstawieniu, w Teatrze Dramatycznym w Gdyni (obecnie Teatr Miejski), gdy
miałem 6 lat. W wieku 12 lat zagrałem pierwszą
dużą rolę, Gavroche’a, w musicalu „Les Miserables” („Nędznicy”) w reżyserii Jerzego Gruzy w
gdyńskim Teatrze Muzycznym. To było niesamowite doświadczenie: wielka scena, orkiestra,
ogromny zespół, który traktował mnie niemal jak

Nie, nigdy. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym robić
coś innego.

Czytając Pana wypowiedzi, wywiady odniosłam wrażenie, że aktorstwo nie ma wad. Ja jednak zapytam o
plusy i minusy zawodu aktora?

Każdy zawód ma wady, aktorstwo zaś ma ich wyjątkowo dużo. To bardzo niesprawiedliwy fach,
można mieć talent, umiejętności i być bardzo pracowitym, a mimo to nie odnieść znaczącego sukcesu. Szkoły teatralne rozbudzają w studentach ambicje i marzenia o wielkiej karierze i wybitnych rolach, ale co roku z kilkudziesięciu absolwentów
tylko kilkoro znajduje swoje miejsce w zawodzie,
pozostali muszą zająć się w życiu czymś innym.
Trzeba też pamiętać, że aktorzy to nie tylko gwiazdy znane z ekranu, które mają wiele propozycji ról
i dobre zarobki, ale także ci zupełnie nieznani, którzy pracują na etacie w małych teatrach w całej
Polsce i często zarabiają poniżej średniej krajowej.
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Kształci się nas na artystów, silne i niezależne oso- i zmęczenie. No, i jeszcze ten najbardziej tajemnibowości, a potem o naszym losie, o tym jaką rolę i czy, metafizyczny aspekt pracy aktora: budowanie
gdzie zagramy, decydują producenci, reżyserzy i
w sobie, w swoim ciele, wyobraźni i emocjach, kodyrektorzy teatrów, my nie mamy na to dużego
goś zupełnie innego, dzięki czemu oprócz swojego
wpływu. Na studiach uczymy się grać postaci ze
własnego życia, możemy też przeżywać życie dziesztuk Szekspira, Czechowa czy Słowackiego a po- siątek innych postaci, zgłębiać tajniki ludzkiej dutem cieszymy się z epizodu w reklamie albo w dru- szy, przekraczać samych siebie… ale się rozgadagorzędnym serialu. Ten rozdźwięk między aspira- łem :-)
cjami a rzeczywistością bywa frustrujący. Również Wiem, że stworzył Pan spektakl „ Album rodzinny.”,
O czym opowiada ten spektakl, czy będzie go można
godziny pracy aktorów są zwariowane. W teatrze
jeszcze gdzieś posłuchać?
pracuje się od 10 do 14 i i od 18 do 22. Żeby zagrać spektakl wyjazdowy, wyrusza się
Spektakl powstał sześć lat temu, składa się
z całym zespołem o 9 rano a wraca o 3
z napisanych specjalnie dla mnie piosenek
w nocy. W filmie z kolei dzień pracy
w stylu lat 20. i 30. XX wieku. Inspiracją
trwa często 12-13 godzin - jak to pogodo ich powstania były stare zdjęcia z albudzić z życiem rodzinnym? W tym zamu rodzinnego moich dziadków. Pomiędzy
wodzie trudno o stabilizację i poczucie
piosenkami opowiadam widzom różne hibezpieczeństwa. Czasem przez długie
storie i anegdoty z życia mojej rodziny,
miesiące lub lata nie mamy stałej praczytam fragmenty pamiętniczka mojej babcy, czekamy na propozycje, chodzimy
ci i liściki miłosne mojego dziadka, pojana castingi po teatrach i produkcjach
wiają się też inne zabawne teksty z tamtych
filmowych, prosimy o jakąkolwiek róllat, zaczerpnięte np. z podręcznika dobrych
kę i martwimy się, czy wystarczy nam
manier lub przewodników turystycznych z
pieniędzy na rachunki. Gdy zaś uda
końca XIX wieku. Jest to więc bardzo zanam się odnieść sukces, to pracy robi Fot:Paweł Paprocki bawna i nieco nostalgiczna muzyczna podróż
w tamte lata, uzupełniona pięknymi zdjęciami z epoki,
się tak dużo, że stajemy się niewolnikami naszej
które wyświetlane są w czasie spektaklu. Recital grykariery. Dzień aktora wygląda wówczas tak, że
wstaje o 5 rano, jedzie na zdjęcia do filmu lub se- wam w różnych miastach w Polsce.
rialu, o 14 , często bez obiadu, leci spóźniony na
nagrania dubbingu albo na jakąś próbę, po niej bie- Czy planuje Pan wydać autorski album? Wiem, że jest
gnie do teatru zagrać spektakl o 19, do domu wraca już płyta z piosenkami do spektaklu „Album rodzinwykończony o 22 i jeszcze musi nauczyć się tekstu ny.” Chodzi mi o piosenki stworzone dla Pana, nie do
na następny dzień, bo znowu wstaje o 5 do serialu. spektaklu.
I tak codziennie, również w weekendy. Oprócz tego musimy także kreować swój wizerunek w mediach społecznościowych. Publikujemy więc zdję- Ależ piosenki z “Albumu rodzinnego” były właśnie
cia i filmiki, na których staramy się zawsze dobrze stworzone specjalnie dla mnie! :-) Początkowo to
wyglądać, zawsze się uśmiechać, robimy pamiątko- miał być po prostu koncert, recital, dopiero potem
we selfie z każdym, kto o to poprosi, a potem czy- rozwinęło się to w jednoosobowy spektakl.
Owszem, rozmyślam już nad kolejnym muzycztamy na plotkarskich portalach nieprawdziwe i
krzywdzące informacje na swój temat oraz przykre nym projektem, mam pewne pomysły, ale przypuszczam, ze znów będzie to raczej forma teatralna
komentarze internautów. Można powiedzieć, że
niż koncertowa. Jak już mówiłem, nie czuję się wojesteśmy w pracy 24h/dobę. W każdej chwili, na
scenie, przed kamerą i w codziennym życiu, jeste- kalistą, nigdy nie uczyłem się śpiewać, nie nagram
śmy publicznie wystawieni na ocenę innych ludzi. więc albumu z piosenkami pop, które można
by puszczać w radio. Jestem przede wszystkim akTo bardzo trudne. Mówi się, że w tym zawodzie
torem, interesuje mnie piosenka literacka, aktorska,
trzeba mieć duszę motyla i skórę hipopotama.
Ale są też oczywiście plusy. Cudowne momenty na kabaretowa.
scenie, kiedy mamy poczucie, że dajemy widzom
prawdziwą radość i prawdziwe wzruszenie. SpoNie byłabym sobą, gdybym nie zadała, choć jednego
tkania w pracy z wybitnymi artystami, które nas
pytania odnoszącego się do programu „Twoja Twarz
rozwijają i dają ogromną zawodową satysfakcję.
Brzmi Znajomo.” Na czym Pana zdaniem polega fenoWyrazy uznania i sympatii widzów, które dodają
men tego programu?
nam skrzydeł i wynagradzają wszystkie trudy, stres
12
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Na tym, że na naszych oczach dzieją się rzeczy, w
które trudno uwierzyć, czary po prostu :-). Uczestnicy do tego stopnia przemieniają się w innych ludzi, że sami jakby znikają, a zamiast tego stoi nagle
przed nami jak żywy jakiś wybitny piosenkarz, który dawno już odszedł z tego świata. Aktorzy i wo-

K jak Katharsis, m jak marzenia, m jak
musical - ponadczasowy zawsze aktualny musical M..." ;-)
Dziś, żeby utrzymać ten pozytywny przekaz, zabiorę Was w kolejną podróż "Metrem".
Pewnie nie wszyscy z Was wiedzą, że musical ten
opowiada historię młodych ludzi mających marzenia. Marzenia to również mnie bliski temat. Dziś
opowiem Wam, dlaczego.

Lubię marzyć, bo marzenia pozwalają mi na " wolność". Marzenia pozwalają mi zapomnieć o ograniFot: Paweł Paprocki
kaliści pokazują w tym programie umiejętności, o czeniach, wynikających z mojego stanu zdrowia.
które nikt by ich nie podejrzewał, nawet oni sami. Marzenia sprawiły, że mój świat stał się łatwiejszy,
weselszy, dzięki czemu uświadomiłam sobie, że
To są ciągłe zachwyty, olśnienia, ogromne wzruniektóre z mych ograniczeń tworzę sobie sama.
szenia i fantastyczna zabawa. No, i cel jest szlachetny, wszystkie nagrody pieniężne są przekazy- Zdałam sobie sprawę również z tego, że jeśli chcę
wszystko, czego " nie mogę", staje się to możliwe,
wane organizacjom charytatywnym.
bo to, czego "nie mogę", jest tylko i włącznie w
Zapytam jeszcze tak na koniec. Czuje się Pan spełnio- mojej głowie. Wiecie, że właśnie oglądając " Meny jako aktor, wokalista? Czego mogę Panu obecnie
tro" zrozumiałam, że marzyć może każdy człowiek.
życzyć, są jakieś plany, za które trzymać kciuki?
Uświadomiłam sobie, że dla Marzeń każdy człowiek jest równy, że marzyć mogę nawet ja. ZobaW tym zawodzie poczucie spełnienia, jeśli się pojaczyłam, że ja też jestem młodym " zbuntowanym
wia, to tylko na krótką chwilę. A potem znowu się
człowiekiem". Krzyczący na co dzień do losu: "A
szuka wyzwań, ważnych tematów, ciekawych ludzi
ja nie, po prostu nie, / mnie to się nie podoba..."
do współpracy, nowych inspiracji. Na tym chyba
Katharsis, na jakie pozwoliło mi "Metro", spowopolega bycie artystą, że żyje się w ciągłym twórdowało, że już nie jestem i nie będę zbuntowanym
czym niepokoju. Proszę mi więc życzyć, by nigdy
człowiekiem. Teraz jestem człowiekiem, który:
mnie on nie opuszczał :-)
"Szuka, szuka, choć wie, że labirynt jest wszędzie
zamknięty".
Owe "labirynty", to moje ograniczenia ruchowe, do
których doskonałym kluczem okazały się marzenia.
Dlatego właśnie kocham, marzyć, rozbijać kolejną
Jolanta Mazur
taflę szkła, która tym razem się nie ugina.
www.(opowiadaniajoli.blogspot.com)
Kończąc proszę Was, abyście pamiętali, że warto
marzyć, ponieważ:
„Świat się zmienia,
padają mury, otwierają się granice...
Teatr też się zmienia...
Niezmienne pozostają tylko...
marzenia młodych ludzi"
(musical „Metro”)
Jolanta Mazur
13
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Jak odnaleźć w sobie
nadzieję po przeżyciu
tragedii? – recenzja
książki „A gwiazdy
niech płoną”
Świat piętnastoletniego
Nathana wali się w gruzy, gdy jego starszy brat popełnia samobójstwo.
Al miał przed sobą wspaniałe perspektywy, był
utalentowany i kochał życie.
Dlaczego więc się zabił?
Dręczony tym pytaniem, Nathan postanawia zagłębić się w śledztwo dotyczące
ostatnich miesięcy życia brata. Jego drogi krzyżują się wtedy z Megan – szkolną
przyjaciółką Ala.
Wspólnie zaczynają odkrywać tajemnice, które doprowadziły do samobójstwa.
Czy jednak będą w stanie zmierzyć się
mroczną prawdą, do której dotrą?
Z początku fabuła tej pozycji skojarzyła
mi się z inną książką Spragnieni, by żyć.
Tam też mamy do czynienia z samobójstwem nastolatka, który także nie radził sobie z problemami i
doprowadziło to do tragedii. Czy fabuły obu książek są do siebie podobne? Różnią się odrobinę
omawianymi problemami.
Jednak ta książka jest warta uwagi, gdyż ukazuje
dzisiejsze problemy młodzieży, z którymi borykają
się każdego dnia w szkole. Jest kierowana do nauczycieli i rodziców, aby nie bagatelizowali różnych kłopotów, czy nieprzyjemności swoich dzieci
i uczniów.
Powieść przybliża nam aktualne tematy związane z
przemocą ze strony rówieśników, nękaniem, brakiem akceptacji oraz przypomina, że każde długie
prześladowanie może doprowadzić do tragedii.
Historia bardzo wzrusza. Śmierć bliskiej osoby to
zawsze ogromny cios i ból dla rodziny. Wtedy każdy radzi sobie ze stratą na różne sposoby. W książce autorka idealnie opisała etapy, jakie przechodzi
człowiek, który próbuje pogodzić się ze stratą najbliższej osoby. Zapewne każdy z Was wie, jak to
jest. Nathan – brata Ala, oraz Megan jego przyjaciółka, etap po etapie, starają się uporać z faktem,
że Ala już nie ma, co w ostateczności zbliża ich do
siebie.
Zawsze ciężko mi o takich książkach pisać, bo wie-

lu najbliższych mi osób już nie ma. Ten niewyobrażalny ból i tęsknota towarzyszy każdemu z nas. Bohater książki obwinia się, że gdyby odebrał wtedy
telefon, to może jego brat by żył. Zawsze tak jest,
ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie
w ciągu kilku minut. Życie potrafi być nieprzewidywane i gdy najmniej się tego spodziewamy, rzuca nam kłody pod nogi.
Nathan za wszelką cenę chciał się dowiedzieć, dlaczego jego brat zdecydował się na tak drastyczny
krok. To, czego się dowiedział, było okropne. Podsumowując, każde ostatnie słowo czy obraz, wpływa na nasze życie i pozostaje w naszej pamięci na długo.
Lektura ukazuje najważniejsze sprawy, które z tego, co udało mi się zauważyć, zamiata się pod dywan. W
większości szkół nauczyciele widzą
przemoc fizyczną oraz psychiczną.
Widzą, ale bagatelizują problem.
Wtedy taka osoba ma myśli samobójcze, nie chodzi do szkoły i zamyka
się w sobie.
Sama mogę się utożsamić z tym, gdyż w czasach
gimnazjum gnębiono mnie, a teraz mam wokół siebie wspaniałą paczkę przyjaciół, na których mogę
liczyć w każdej chwili.
Na koniec zwracam się do tych, którzy są prześladowani - weźcie sprawy w swoje ręce i nie dajcie
się oraz rozmawiajcie o swoich problemach z najbliższymi. Wy, dorośli - reagujcie i ratujcie młode
osoby, pamiętając, że znęcanie się zaczyna w coraz
to młodszych klasach.
Książka skierowana jest do nastolatków, ale ja bez
wahania mogę polecić ją każdemu! Jest pouczająca
oraz wzruszająca i jestem przekonana, że każdy
wyniesie z niej wnioski.
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Trendy wiosna-lato 2022 to ukłon w stronę ekstrawagancji i intensywnych kolorów.
W propozycjach na nowy sezon znajdziecie odważne stylizacje w kolorze pomarańczowym, żółtym

kę i krojów maksymalnie dopasowanych do sylwetki.
Moda wiosna-lato 2022 to także powrót do eleganckich garsonek. Dobrze znane komplety nie
mają nic wspólnego z nudną, biurową modą. Proi zielonym. W tym sezonie rządzą trencze
w nowoczesnej wersji, złoto, biel i pomarańcz, su- jektanci mody czerpią z sylwetek lat 60.,
w których królowały krótkie żakiety w zestawieniu
kienki w antycznym stylu oraz kratka i wzór
ze spódnicami mini. Obowiązkowo w jednym chaw paski.
rakterystycznym kolorze, trawiasta zieleń, pastelowy róż, czy klasyczna biel.
W modzie sportowej tej
wiosny będą królować
stroje rodem z sali gimnastycznej. Zapewniają
nam komfort i wygodę,
dlatego tak chętnie je
nosimy. Poza tym ujmują lat!

Pandemia wyzwoliła naszą kreatywność, czego odzwierciedleniem jest moda uliczna. Wciąż mnóstwo w niej markowych i dopracowanych w każdym calu stylizacji. Ale też coraz częściej zwracamy się ku temu co, nieoczywiste czy bardziej osobiste. A co za tym idzie, wybieramy kalejdoskopowe wzory, wibrujące barwy i krzyczące z tkaniny
nadruki. Poszukujemy ubrań do stylizacji na cebul-

Oprac. Paulina Sadowska
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Nadeszła upragniona i długo wyczekiwana wiosna, a wraz z nią bogactwo świeżych warzyw. To
idealna pora, aby odmienić swój jadłospis i wypróbować nowe produkty, które urozmaicą codzienną dietę. Kolorowe, świeże warzywa cieszą oko i podniebienie. Dania na wiosnę na
pewno nie będą nudne. Podajemy nasze propozycje.

Kanapki z warzywami

Sałatka gyros
Składniki:
2 placki tortilla
1 papryka czerwona
1 ogórek świeży
1 pomidor
1łyżka ketchupu
4 liście sałaty masłowej
4 plastry sera żółtego
1 łyżka majonezu

Składniki:

 500 g fileta z kurczaka
 1/2 główki kapusty pekińskiej
 1 papryka czerwona
 1 puszka kukurydzy
 6 ogórków konserwowych
 2 łyżki majonezu
 2 łyżki ketchupu
2 łyżeczki przyprawy do gyros

Wykonanie:
Placki tortilla opiecz krótko na rozgrzanej patelni i wystudź. Na każdym z nich połóż
sałatę oraz ser.
Paprykę, ogórka oraz pomidora pokrój w kostkę, przełóż do miseczki. Majonez wymieszaj z ketchupem i połącz z warzywami,
wymieszaj
Przygotowane warzywa nałóż na placki. Tortille zwiń ścisło pamiętając, aby starannie zawinąć brzegi do środka - zawartość kanapki
nie będzie wydostawać się na zewnątrz. Gotowe kanapki zawiń w papier śniadaniowy.
Smacznego!

Wykonanie:

 Fileta z kurczaka umyć, oczyścić z błonek i kostek. Pokroić w kostkę i zamarynować w przyprawie gyros. Całość odstawić na minimum 30 minut.
Następnie podsmażyć na odrobinie oliwy na złoty
kolor. Odstawić do przestygnięcia.
 Paprykę czerwoną pozbawić gniazd nasiennych, a następnie pokroić w kostkę.
 Kukurydze odsączyć z zalewy, ogórki konserwowe pokroić w kostkę.
 Kapustę pekińską drobno posiekać.
Sałatkę układać warstwowo, najlepiej w szklanej
misce.

Oprac. Sekcja kulinarna
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Pani od Biologii pyta
Jasia:
-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w
Afryce!
Na to Kazio:
-Dwie małpy i trzy słonie.
Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy:
- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą.
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z
adnotacją ojca:
- To pestka! Gdyby pan słyszał jej matkę!...

Nauczycielka mówi do ucznia:
- Ten rysunek jest bardzo dobry.
Przyznaj się, kto ci go zrobił: ojciec czy matka?
- Nie wiem, ja już spałem.
- Ale heca, ojciec poszedł robić skok na bank ze
skrzypcami... Co ty przyniosłeś w tym futerale na
skrzypce? - dziwi się nauczycielka muzyki - Przecież to pistolet maszynowy!
lekcja biologii.
- Jak się nazywa największy zwierz mieszkający w
naszych lasach?
- Pyta sie pani Jasia.
- Dźwiedź.
- Chyba niedźwiedź?
- Jeśli nie dźwiedź, to ja nie wiem.

Panie władzo! Szybko! Tam za rogiem ulicy... wołają dwaj zadyszani chłopcy do przechodzącego
policjanta.
- Co się stało?
- Tam... nasz nauczyciel...
- Wypadek?!
- Nie... on nieprawidłowo zaparkował!

Powiedz, czy dalej od nas są położone Chiny czy
Księżyc? - pyta nauczyciel.
- Panie psorze, myślę, że jednak Chiny.
- A na jakiej podstawie tak twierdzisz?
- Bo Księżyc już widziałem nieraz, a Chin jeszcze
nigdy.

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i
otworzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. To kwas siarkowy...

W szkole pani kazała narysować dzieciom swoich
rodziców. Po chwili podchodzi do małego Jasia i
pyta:
- Dlaczego twój tata ma niebieskie włosy?
- Bo nie było łysej kredki.

Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę - nauczycielkę polskiego. Ta nazajutrz dzwoni do męża:
- Kochany, jestem taka szczęśliwa! Wyobraź sobie: Wpada Jasiu do domu szczęśliwy jak po pół litra.
Ojciec ogląda świadectwo i mówi:
rodzaj męski, liczba mnoga!
- Durniu! Same pały, a ty się cieszysz?!
- Jeszcze tylko lanie i wakacje!!
Nauczycielka pyta się dzieci, jakie zwierzęta mają
w domu.
Uczniowie kolejno odpowiadają:
- Ja mam psa...
- Ja kota...
- U nas są rybki w akwarium...
Oprac. Paulina Sadowska I gr.
Wreszcie zgłasza się Kazio:
- A my mamy kurczaka w zamrażarce..
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Rozwiązanie

:

Poziomo
Polska samobieżna wyrzutnia rakietowa
2. Polski odrzutowy samolot szkolno-treningowy
3. Polski karabinek automatyczny produkowany przez Fabrykę Broni Łucznik
4. Czołg podstawowy konstrukcji amerykańskiej
5. Myśliwiec Polskiej Armii
6. Amerykański samolot wczesnego reagowania, patrolujący aktualnie niebo nad Polską
7.Amerykański system rakietowy ziemia – powietrze

KUPON
ON 3647
Imię i nazwisko:

HASŁO:

Wycięte kupony z hasłem prosimy zanosić
do pokoju nr 19 - siedziby naszej redakcji,
czekają nagrody !
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