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Medale dla na-

szych kolegów i 

koleżanek  na  

      Mistrzostwach       

Polski Niepełno-

sprawnych Juniorów  
 

 

 

 

 

15 maja br. miało miejsce rozstrzy-

gnięcie kolejnej edycji Ogólnopol-

skiego Konkursu na najlepszą ga-

zetkę szkolną ,, Nasza Gazeta”.  

Gala konkursowa odbyła się w Pa-

łacu Młodzieży w Katowicach. Pa-

tronat medialny nad konkursem 

objęło: Radio Katowice, TVP3 Ka-

towice i Gazeta Wyborcza. 

W konkursie rywalizowało w su-

mie ponad 200 gazet szkolnych z 

całej Polski. Laureaci konkursu 

zostali wyłonieni w sześciu katego-

riach: przedszkola, szkoły podsta-

wowe, gimnazja, szkoły ponadgim-

nazjalne, szkoły integracyjne, 

szkoły specjalne Cd. Str 7 

 

 

 

W dniach 26-28 maja 2017 roku 

odbyły się w Kozienicach Mi-

strzostwa Polski Juniorów Niepeł-

nosprawnych w Lekkiej Atletyce. 

Organizatorem imprezy było Ra-

domskie Stowarzyszenie Sportu i 

Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych "Start". Wśród startują-

cych nie zabrakło również repre-

zentantów Buska - Zdroju ze Spe-

cjalnego Ośrodka Szkolno - Wy-

chowawczego dla Niepełnospraw-

nych Ruchowo.                                                                                                                    

Cd. Str 12 
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  Z okazji Dnia Matki , Dnia Dziecka i Dnia Ojca 

Samorząd Grup Wychowawczych przygotował 

zajęcia pt. „Prawo człowieka do rodziny”.    

 

 

 

 

 

 

          Rodzina jest bardzo ważna i cenna. Każdy 

człowiek powinien zdać sobie sprawę z wartości 

rodziny. To w rodzinie zdobywamy najważniejsze 

doświadczenia życiowe i uczymy się miłości. Ro-

dzina dostarcza nam dużo radości i szczęścia, jest 

niezastąpiona w trudnych momentach życia.   

Prawa rodziny w świetle Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej 
Rodzina sama w sobie stanowi pewną wartość. 

Zawarcie małżeństwa, założenie rodziny, 

prawa i obowiązki z tego wynikające, są 

ściśle powiązane z ochroną praw jednostki 

jako człowieka, oraz jako obywatela. Sto-

sunek państwa do rodziny oraz zakres jej 

ochrony wskazują przepisy Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z art. 18 Konstytucji małżeństwo jako 

związek kobiety i mężczyzny, rodzina, 

macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się 

pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej 

Polskiej. Państwo powinno stwarzać opty-

malne warunki dla prawidłowego funkcjo-

nowania rodziny, wspierać ją w sferze spo-

łecznej (umacnianie więzi), socjalnej (np. 

świadczenia materialne i niematerialne dla 

rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej), gospodarczej (prowadzenie 

właściwej polityki podatkowej np. ulgi, 

polityki mieszkaniowej np. dofinansowa-

nia do zakupu mieszkań). 

Państwo powinno także chronić rodzinę przed 

zagrożeniami, dążyć do zapewnienia trwa-

łości związków małżeńskich i prowadzić 

politykę zachęcającą do zawierania mał-

żeństw. 

                     Na zajęciach zostały omówione 

funkcje rodziny: 

zaspokajanie potrzeb (np. potrzeby spędzania 

czasu w atmosferze wzajemnego niczym 

nie ograniczonego uczucia) i ochrona inte-

resów jej członków; 

zapewnianie jej członkom należytych warun-

ków materialnych, 

wychowywanie dzieci na prawych ludzi i do-

brych obywateli, 

funkcja prokreacyjna 

Dowiedzieliśmy się, jakie są zasady polskiego 

prawa rodzinnego: 

1. Dobra dziecka: sprowadza się do zapew-

nienia dziecku maksymalnej ochrony jego 

interesów zarówno osobowych, jak i ma-

jątkowych, 

2. Ochrony rodziny: u jej podstaw leży teza 

głosząca, że rodzina jest podstawową ko-

mórką społeczną i jako taka powinna być 

chroniona przez państwo dla zachowania 

ładu społecznego, 

3. Ochrony prywatności życia rodzinnego 

określana też jako zasada autonomii rodzi-

ny względem wpływów zewnętrznych w 

szczególności zaś państwa.                

Poznaliśmy również bezwzględne przeszkody do 

zawarcia małżeństwa i dowiedzieliśmy się, kiedy 

młodzi ludzie mogą zawrzeć małżeństwo według 

przepisów prawa polskiego. 

  Zajęcia uświadomiły nam, że rodzina dla każde-

go człowieka powinna być najważniejsza. Należy 

ją szanować i dążyć do tego, aby wszyscy człon-

kowie rodziny czuli się w niej dobrze. Od nas 

młodych ludzi zależy nasza przyszłość i relacje w 

rodzinie, którą kiedyś sami stworzymy.         

 

 

 

 

 

 

     

Oprac. Ewelina Sitarz    gr II    
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Znał Pan osobiście Jonasza Koftę, zna Pan 
Wojciecha Młynarskiego. Oni również w 
poprzednich latach byli bohaterami na-
szych turniejów piosenki poetyckiej. Czy 
doświadczony i uznany tekściarz, jakim 
niewątpliwie Pan jest, ma swoje autorytety 
w 
tej dziedzinie? 
Tak, oczywiście. Ale doprecyzujmy-z Jona-
szem Koftą mieliśmy wielokrotnie okazję 
pobiesiadować, a z mistrzem Młynarskim wy-
mieniłem tylko uścisk dłoni. Ludzie, których 
twórczość szanuję to Kora, Lech Janerka, Ro-
bert Gawliński. Blednie niestety pamięć o 
Jacku Skubikowskim -moim przyjacielu, wspa-
niałym liryku, który zdecydowanie zbyt 
wcześnie nas pożegnał.  młodych piszących 
najciekawszy wydaje mi się być Pablopavo 
kronikarz 
współczesnej Warszawy. 
 
P: Wojciech Młynarski twierdzi, że pisanie 
piosenek jest jak krawiectwo miarowe. Ma 
dobrze leżeć i "nie pić" pod pachami. Czy 
Pan, pisząc teksty, już od początku wie, dla 
kogo jest uszyty, a którego wykonawcę 
mógłby uwierać pod pachami? 
To są święte słowa. Tak, ja na ogół nigdy nie 
piszę do szuflady. To znaczy, nie widzę 
powodu, aby te teksty się marnowały. Pisanie 
ich ma na celu znalezienie ludzi, którzy je 
pokochają. Piszę je dla kogoś konkretnego. To 
jest jak casting filmowy, jeśli się dobrze 
obsadzi aktora w danej roli, to znacznie łatwiej 
ta robota na planie przebiega. Ktoś się 
musi poczuć wiarygodnie w tej piosence. Ktoś 
musi być skuteczny i szczery. 

 
 

 
 
P. W swojej książce "Jolka, Jolka, pamię-
tasz?” zamieszcza Pan sporo zdjęć z 
przeszłości. Jaki jest Pana stosunek do 
upływającego czasu? 
No cóż, wpływu na to zjawisko nie mamy żad-
nego. Time  waits for no one. Natomiast 
książka, która jest pretekstem do naszego 
spotkania to rzecz o pamięci. I taki był jej 
pierwotny tytuł: JOLKA  PAMIĘTA. Przy okazji 
kolejnej przeprowadzki odkryłem pudła ze 
starymi zdjęciami, które zdobią książkę. Plus 
szereg wspomnień z dalszej i bliższej 
przeszłości. A także scenariusz suity poświę-
cony Zbyszkowi Cybulskiemu, którą z 
Januszem Krukiem dla 2 Plus 
1.stworzyliśmy.Jej tytuł to AKTOR. 
 
P: W tej książce zamieszcza Pan również 
opisy swoich podróży; zwiedził Pan całą 
Polskę, Bliski i Daleki Wschód, Stany Zjed-
noczone. Czy nie było nigdy pokusy, żeby 
gdzieś zostać? 
Pokus było kilka ,ale tak naprawdę wierzę, że 
tu jest moje miejsce. Jestem mocno 
związany z tym językiem, to jest moja baza i 
kotwica. 
J: Jak Pan zinterpretuje motto naszej imprezy 
zaczerpnięte z piosenki śpiewanej 
przez Urszulę "Ile masz lat?”: "Żyję się wiesz, 
tylko po to, by biec, niech nie chwyci 
cię rdza". 
To chyba dosyć proste przesłanie. Ale na 
dzień dzisiejszy wymyśliłem hasło, które 
polecam: Czasy ponure-chrońmy kulturę!” 
 
P: "Jolka, Jolka", "Dmuchawce, latawce 
wiatr", czy "Słodkiego, miłego życia" to 
przeboje. Te teksty znają wszyscy. Czy w 
takim razie ma Pan patent na hit? 
kilka słów o tej piosence-początkowo był to 
krótki, zwarty numer. Wpadłem na pomysł 
ballady do tej samej kompozycji. Lipko z pew-
nymi oporami, ale zaakceptował 
tekst. Czuwaliśmy nad wokalem Felicjana An-
drzejczaka, wiedzieliśmy, że numer ma 
potencjał. Uwierzył w to również Piotr Kacz-
kowski, który wspaniale nam pomógł przy 
promocji Jolki w Trójce. Naród Jolkę pokochał. 
Reszta jest historią. 
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P: Piosenka "Jolka, Jolka, pamiętasz?" 
ma już trzydzieści pięć lat. My mamy poło-
wę 
mniej. Czy Pana zdaniem tak zwana 
"dzisiejsza młodzież" dobrze rozumie te 
teksty?:  
J: Jak postrzega Pan polski rynek mu-
zyczny? Dostrzega Pan na nim zespoły na 
miarę 
2 Plus 1”? 
Inny czas, inna muzyka. Ale jest pewna rzecz 
zabawna ,a propos 2 Plus1.Pierwsze,nieco 
naiwne kompozycje Kruka były traktowane 
pobłażliwie i protekcjonalnie przez branżę 
muzyczną. Takie harcerskie piosnki-
mówiono. Tymczasem z całego bogatego 
dorobku 
2Plus1 przetrwały właśnie te wczesne utwory
- „Wstawaj, szkoda dnia”, ”Windą do 
nieba”, ”Chodź, pomaluj mój świat”. Niedaw-
no zespół DE MONO nagrał cover, bardzo 
udany, ej ostatniej piosenki. Obliczyłem, że 
to już czternasta wersja utworu. 
P: Jutro odbędzie się turniej piosenki po-
etyckiej Marka Dutkiewicza. Pana piosenki 
będą śpiewali ludzie bardzo młodzi. Czy w 
związku z tym ma Pan jakieś oczekiwa-
nia? A 
może brał Pan już udział w podobnym 
przedsięwzięciu? 
Tak, brałem. To wspaniałe, że piosenka ska-
zana zwykle na 5 minut życia potrafi żyć 15 
lub nawet 45.Bardzo jestem oczywiście cie-
kaw co się jutro wydarzy, kto zaskoczy mnie 
swoją, oryginalną wersją na pamięć znanego 
utworu. To bardzo ekscytujące. 
P: Bardzo prosimy Pana jeszcze o parę 
słów na temat drugiej książki, którą obok 
„Jolka, Jolka, pamiętasz?”, będzie można 
za chwilę nabyć i dać do podpisu jej 
autorowi. 
No tak, od czasu do czasu pisało się wiersze 
dla dziecka i okazało się, że z tych wierszy 
powstała książka. Jestem szczególnie dumny 
z jednego faktu. Udało mi się namówić 
mistrza Piotra Fronczewskiego na to, żeby 
nagrał audiobook do tej książki, a te wiersze 
wyrecytował. Występuję tam jako reżyser te-
go nagrania, ale to jest pewne nadużycie. 
Nie 
chciałbym przyćmić mistrza. Myślę, że wsty-
du nie ma i serdecznie polecam Państwu 
książkę "Żaba w Afryce". 
 

P: Bardzo dziękujemy za rozmowę! 
 
        

    (wywiad autoryzowany )  

        

    oprac. Jowita Szenejko. 
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W dniu 30.05.2017r. w naszym Ośrodku odbyła się 

dyskoteka z okazji Dnia Dziecka, którą przygoto-

wał Samorząd Grup Wychowawczych. Impreza nie 

mogła być nudna , więc o 

dobór utworów muzycz-

nych zadbali sprawdzeni 

znawcy muzyki młodzie-

żowej: Sebastian Broś 

oraz Marcel Lasota.                                        

 A były to utwory: Ur-

szula Dudziak „Papaya 

Dance”, Łzy 

„Agnieszka”, Los Del 

Rio „Macarena”, Loona 

„Bajlando”, Cliver – 

„Pokaż jak się kręcisz”, 

Akcent „ Przez Twe oczy 

zielone”, Czadoman „Ruda tańczy jak szalona” i 

wiele innych. 

Głośna muzyka zachęciła do zabawy nawet najbar-

dziej zatwardziałych przeciwników dyskotek. 

Uczestnicy imprezy zaprezentowali różne style tań-

ca, które zachwyciły wszystkich zgromadzonych. 

 Po skończonej dyskotece młodzież jednogłośnie 

stwierdziła, że była to jedna z najlepszych dyskotek 

w naszym Ośrodku.   

Wszyscy świetnie się bawili i miło wspominają 

dyskotekę. Wychowankowie niecierpliwie czekają  

na kolejną imprezę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dnia 1 czerwca 2017 r. już po raz trzeci 

odbył się Piknik Rodzinny., który stał się dosko-

nałą okazją do wielopokoleniowej zabawy i biesia-

dowania pod  hasłem „Dobra zabawa łączy pokole-

nia” .Oprócz uczniów i nauczycieli SOSW dla Nie-

pełnosprawnych Ruchowo w Busku Zdroju uczest-

niczyli w nim zaproszeni goście:rodziny uczniów, 

pierwszoklasiści z pobliskiej szkoły podstawowej 

w Zbludowicach oraz dzieci z Placówki Opiekuń-

czo - Wychowawczej w Winiarach przebywające 

na turnusie rehabilitacyjnym w zaprzyjaźnionym z 

naszą placówka Specjalistycznym Szpitalu Ortope-

dyczno - Rehabilitacyjnym „Górka”. Zorganizowa-

no szereg konkursów sportowych,  popularyzują-

cych czytelnictwo oraz gry i zabawy rekreacyjne. 

Atrakcją  imprezy była trampolina, Kącik Słodko-

ści i Grillowisko.  

            

 

 Oprc. Redakcja                 
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15 maja br. miało miejsce rozstrzygnięcie kolejnej 

edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą 

gazetkę szkolną ,, Nasza Gazeta”.  Gala konkurso-

wa odbyła się w Pałacu Młodzieży w Katowicach. 

Patronat medialny nad konkursem objęło: Radio 

Katowice, TVP3 Katowice i Gazeta Wyborcza. 

W konkursie rywalizowało w sumie ponad 200 

gazet szkolnych z całej Polski. Laureaci konkursu 

zostali wyłonieni w sześciu kategoriach: przed-

szkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły po-

nadgimnazjalne, szkoły integracyjne, szkoły spe-

cjalne. 

Redakcję ,, Z Górki” reprezentowali: z-ca redak-

tora naczelnego Agnieszka Jop, Nicole Wichary, 

Justyna Grońska, Adam Jakubowski, Krzysztof 

Bochenek oraz opiekunka koła dziennikarskiego 

p. Małgorzata Bębenek. 

Nasz  kwartalnik zajął zaszczytne II miejsce w 

kategorii szkoły integracyjne. Uroczystość rozpo-

czął występ dwóch zabawnych konferansjerów, a 

następnie pokaz tańca nowoczesnego i  skecz o 

dziennikarzach, Prowadzący finał konkursu kon-

feransjerzy  podkreślili, że gazeta ma wielką moc 

i była pierwszym na świecie medium. Nie wszy-

scy wiedzą, że pierwsza gazeta codzienna 

(ukazywała się 6 dni w tygodniu) pojawiła się w 

Lipsku w 1650. Pierwszą zachowaną, periodyczną 

gazetą ukazującą się w Polsce i wydawaną w ję-

zyku polskim był "Merkuriusz Polski Ordynaryj-

ny” . Wydano ją po raz pierwszy w Krakowie3 

stycznia1661 roku. Po tym występie miały miej-

sce warsztaty z red. Eweliną Kosałką, znaną re-

portażystka Radia Katowice, która zaprosiła na 

scenę redaktorów naczelnych wszystkich nagro-

dzonych gazet  i zadawała pytania dotyczące pra-

cy w redakcji. Otrzymana nagroda jest wielkim 

wyróżnieniem i uhonorowaniem pracy całej na-

szej Redakcji. Dzięki tak wielkiemu osiągnięciu 

możemy być dumni z owocnej dziesięcioletniej 

pracy naszego zespołu i cieszyć się ze zdobywa-

nia nowych doświadczeń. 

 

 

 

 

 

    Oprac. Agnieszka Jop 

 

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lipsk
https://pl.wikipedia.org/wiki/1650
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Merkuriusz_Polski_Ordynaryjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Merkuriusz_Polski_Ordynaryjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/3_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/3_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1661
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Monika Kuszyńska, była wokalistka ze-

społu Varius Manx, ponad 10 lat temu do-

znała uszkodzenia rdzenia kręgowego w wy-

padku samochodowym. Cały bieg wydarzeń 

związanych z tym zdarzeniem wokalistka 

opisała w książce pt.,, Drugie życie”. 

 Biografia powstała ze współpracy Moniki 

Kuszyńskiej i dziennikarki Katarzyny Przy-

byszewskiej. 

Piosenkarka w swojej książce mówi również 

o wielu wydarzeniach z dzieciństwa, podkre-

śla wtedy, jakim autorytetem są dla niej ro-

dzice.  

Pani Monika opowiada również o działalno-

ści grupy ,, Fahrenheit” , którą założyła ra-

zem z przyjaciółmi. Niestety w krótkim cza-

sie po wydaniu debiutanckiego krążka zespół 

rozpadł się. 

Kilka miesięcy później z zespołu Varius Ma-

nx odchodzi wokalistka Katarzyna Stankie-

wicz. Na jej miejscu właśnie pojawia się Mo-

nika Kuszyńska.  Na początku swojej kariery 

nowa wokalistka była bardzo zadowolona ze  

 

 

współpracy z zespołem. Niestety w dość 

krótkim czasie, założyciel zespołu Robert 

Janson ma coraz więcej pretensji i zastrzeżeń 

co do talentu Moniki Kuszyńskiej. 

Nadszedł najgorszy dzień w życiu zespołu 

Varius Manx. W maju 2006 roku miał miej-

sce wypadek samochodowy, w którym naj-

bardziej ucierpiała wokalistka. 

W tym właśnie momencie rozpoczyna się jej 

opowieść o ,, drugim życiu”- długim lecze-

niu, chwilach zwątpienia i odnalezieniu wła-

snej drogi. Ale żeby wszystkiego dokładnie 

się dowiedzieć, trzeba tę książkę koniecznie 

przeczytać... 

 

 

 

       Oprac. Agnieszka Jop 
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Mam na imię Agnieszka. W Ośrodku jestem od 

1.09.2012r, a to już kawał czasu. Początki mojego 

pobytu nie były łatwe, myślałam że nie prze-

trwam, dlatego że był to pierwszy  długi pobyt 

poza domem. Wcześniej jeździłam na krótkie tur-

nusy do sanatorium, gdzie odwiedzała mnie ma-

ma. Wyjeżdżając do Buska, nie wiedziałam,  jak 

tu będzie, czy sobie poradzę. Ze względu na bar-

dzo ciężką wadę wzroku, słabo widzę, choć poru-

szam się samodzielnie, jednak na dalsze wyjścia 

muszę liczyć na pomoc.  Mile się rozczarowałam, 

gdy poznałam tu przyjaciół, którzy nigdy mnie nie 

zawiedli, byli to Natalia i Kamil. Spędziliśmy ze 

sobą  dwa lata czasu, których  nigdy nie zapomnę. 

To oni jako pierwsi pokazali mi Busko, zabierali 

mnie ze sobą na spacery  i razem ze mną spędzali 

wolny czas. To dzięki nim trafiłam na popołudnio-

we występy muzyczne, gdzie pięknie była grana 

muzyka na żywo, która mnie bardzo leczy. Pozna-

łam wiele piosenek  i niektóre z nich wyśpiewa-

łam z wychowawczynią Panią Basią .Jaskólską. 

Muzyka na żywo  daje mi wiele radości i leczy 

moje ciało i duszę..Zawsze kochałam muzykę na 

żywo. Jak byłam młodsza, w mojej rodzinnej 

miejscowości grano muzykę na łące, niestety nie 

można mnie było w domu utrzymać. Zawsze ma-

rzyłam o śpiewaniu i kiedy tylko mogę, to śpie-

wam tak, jak potrafię najlepiej. Pani Basia powie-

działa, że muzyka płynie mi z serca. Odważyłam 

się kilkakrotnie wystąpić publicznie na uroczysto-

ściach i karaoke które było w internacie . Moja 

ulubiona piosenka, z  którą zawsze będę miała 

wspomnienia, to „Jarzębina czerwona”. Wiąże się 

z nią pewna anegdota. Byłam przygotowywana do 

tego występu i Pani Basia zamiast podkładu mu-

zycznego Jarzębiny czerwonej ściągnęła podkład 

innej piosenki o tytule czerwona jarzębina , a to 

jest zupełnie inna piosenka. Ale wybrnęłyśmy z 

tego, bo trochę ją znałam ,a trochę mi pani pomo-

gła. Dzięki drugiej koleżance Karinie nauczyłam 

się malować tzw. Manadale—to moja druga pasja, 

która umila mi czas. To jest książka z gotowymi 

wzorami kwiatów, które koloruję, dobierając sa-

ma.  To na mnie relaksująco działa i daje mi satys-

fakcję,  że mimo słabego wzroku maluję. Sądzę że 

lata spędzone tutaj ,  przyjaciele których poznałam 

i wychowawcy, którzy dali mi dobroć swoich 

serc, będą najpiękniejszymi latami mojego życia..      

 

                  Agnieszka Kozłowska. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  
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W ramach działalności sekcji turystycznej „Nida” 

mieliśmy możliwość rozwijania zainteresowań hi-

storią naszego regionu, poprzez  uczestnictwo  w 

ciekawych wyjazdach. W dniu 17.05.2017 r. poje-

chaliśmy wesołą grupą z naszym kierowcą do Piń-

czowa. Po drodze  zatrzymaliśmy się w lesie wi-

niarskim , aby móc podziwiać pomnik  przyrody.  

„Sosna” zrobiła na nas duże wrażenie. 

W Pińczowie zapo-

znaliśmy się z histo-

rią powstania Mu-

zeum Regionalnego. 

Zwiedziliśmy wy-

stawy ukazujące 

pradzieje Ponidzia, 

jak również  ekspo-

naty z I i II wojny 

światowej, Judaiki 

oraz galerię Krużga-

nek. Pobyt zakoń-

czyliśmy na degu-

stacji pysznych  lo-

kalnych lodów . Na-

stępnie udaliśmy się do miejscowości Chroberz w 

celu zwiedzenia Ośrodka Dziedzictwa kulturowe-

go I tradycji Rolnej Ponidzia. Obejrzeliśmy bardzo 

ciekawy pałac  Wielopolskich z 1857r-

.zwiedziliśmy wystawy archeologiczną, historycz-

ną, biograficzną oraz  uwagę zwracały wykopali-

ska z przed 4000 tys  nam się również wielowieko-

wy kompleks parkowy.. 

Następną udaną wycieczką był wyjazd do  ruin 

zamku Krzyżtopór . W miejscowości Ujazd w 

dniu. 25.05.2017r. 

Pan przewodnik przybliżył nam historię  w pierw-

szej połowie XVII wieku rezydencji pałacowej 

otoczonej fortyfikacjami bastionowymi. Dowie-

dzieliśmy się iż była to największa budowla  Euro-

pie przed powstaniem Wersalu.. Wyjazdy pozwoli-

ły nam rozwinąć wyobraźnię , poszerzyć wiedzę , 

lepiej się zintegrować w miłym gronie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Oprac.Członkowie sekcji Nida. 
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Jakie trendy będą obowiązywać w sezonie: wiosna 

lato 2017? Co będzie modne? Spróbuję odpowie-

dzieć Wam na te wszystkie pytania… Przygotowa-

łam podsumowanie 10 najważniejszych trendów. 

Oto  wiosenno-letnie propozycje. Niektóre z nich 

zostają z nami z poprzedniego sezonu,. 

 Co będzie modne w 2017 roku? 

 

 Prążki! Pasiastą koszulę ma w swojej szafie pra-

wie każda z nas, ale sukienka czy garnitur to już 

coś nowego! Prążkowane spodnie marynarki i ko-

szulę naprawdę skradły moje serce... 

 

Falbany! Ja najchętniej wybieram te na rękawach, 

ale falbaniaste sukienki też wyglądają bardzo ku-

sząco. Będę musiała się za takimi rozejrzeć.  

 

 

 

 

 

                               

Metaliczny błysk. Ce-

kiny, dżety, połyskują-

ce materiały i różnego 

rodzaju świecące pla-

stikowe ozdoby. Wio-

senny karnawał.  

 

 

 

 Rękawy w kształcie balonów.  

Plisy. Kiedy wchodzę do sklepu i widzę coś pliso-

wanego, to aż świecą mi się oczy… Nie będzie to 

więc dla Was zaskoczeniem, że ten trend spodobał 

mi się najbardziej! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Black&White! Bardzo wdzięczne połączenie kolo-

rów. Współgrają one ze sobą idealnie. Możemy 

zaszaleć z dzikimi wzorami, a i tak stylizacja nie 

będzie wyglądała kiczowato. 

 Szerokie nogawki. Czyli spodnie typu palazzo i 

kuloty zostają nadal z nami. Dodatkowo dołączają 

do nich marchewy i spodnie ze ściągaczami.  

 

 

 

 

 

 

 

                                

    Oprac. Sylwia Włodarz 
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W dniach 26-28 maja 2017 roku odbyły się w Ko-

zienicach Mistrzostwa Polski Juniorów Niepełno-

sprawnych w Lekkiej Atletyce. Organizatorem im-

prezy było Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Re-

habilitacji Osób Niepełnosprawnych "Start". Wśród 

startujących nie zabrakło również reprezentantów 

Buska - Zdroju ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Rucho-

wo.                                                                                                                   

Zawody odbyły się w pięknej słonecznej scenerii. 

Mimo nieobecności kilku zawodników udało wy-

walczyć się aż 13 medali, 6 złotych, 6 srebrnych i 

jeden brązowy. Dokonała tego zaledwie pięciooso-

bowa ekipa składająca się z trzech debiutantów. 

Skład drużyny i nasze trofea: Tomaszewska Aneta- 

srebro w dysku i oszczepie, Capiga Wiktoria- złoto 

w dysku i maczudze, Wożniak Łukasz- złoto w 

dysku, srebro w oszczepie i wyścigu na 100m., Ła-

paj Sebastian- złoto w maczudze, srebro w dysku, 

brąz w kuli, Motyl Paweł- złoto w wyścigu na wóz-

kach na 100 i 200m., srebro w oszczepie. Wrócili-

śmy w doskonałych nastrojach, pełni wiary we 

własne umiejętności, oraz motywacji do treningów 

przed przyszłymi startami 

 

 

 

 

Oprac. Aneta Tomaszewska , Łukasz Woźniak . 
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Chciwości siła 
 

Na wzgórzach przejrzystych jak łza spod oka, 

ociera się smutek i brnie w swych kłopotach. 

Roznosi ze sobą goryczy złe znoje, 

ucieka z nicością przez wzorzyste powoje. 

 

Mąci jak nimfa w przezroczystej zbroi, 

bo kiedy myśli, to każdego zniszczyć pozwoli. 

Odgrywa troskę, za rękę wiecznie trzyma, 

a gdy się ujawni wszystko już przegrywa. 

 

Ludziom niekiedy nie pozostawia dobrej woli, 

pojawia się na chwilę i wszystko zniewoli. 

Pędzi, oddycha, igraszką prowokuje, 

lecz swą chciwością niczego nie zyskuje. 

 

A gdy już sił jej zbraknie i złością przegrywa, 

dobro ją okiełzna by wszelkie szczyty zdobywać. 

Powoli znika brnąc przez bezdenne drogi, 

pozostawiając spokój i nową miłość rodzi. 

 

 

Zagubione uczucia 
 

 

Życie to symfonia płynie jak muzyka, 

unosząc dźwięki przedstawia nasze oblicza. 

Niczym nuta rozbrzmiewa i ukazuje emocje, 

tworząc uczucia w sercach gra nowe melodie. 

Kluczem swym otwiera nasze myśli zbrojne, 

niekiedy zamyka spory by uciszyć niezgode. 

 

Dlaczego życie przenika fałszem okrutnym, 

niszczy cisze i linnią przeciąga nadzieje złudne. 

Martwi się i liczy na radosne chwile, 

a gdy już jej zbraknie zostawia duży rachunek. 

Nie liczy się z nikim i szasta pogardą, 

by nie brnąć w kłopoty zostawia swą radość. 

 

Rozpoczyna apel wykrzykując błędy,  

aby nie zabłądzić w złych drogach piekielnych. 

Myśli i duma rozkazując smętnym tonem, 

porywając żal i smutek w wirującej pogodzie. 

Tańcem zachęca, obcasami na parkiecie tupie, 

jak złudna szarańcza zjada swój nieudany sukces. 

 

Zagubiona przestrzeń myślenia. 
 

Świat jak pustynia nieraz ukazuje pustkę i zwątpie-

nie, 

nie wiedząc gdzie wiedzie ta ulica. 

Różowe okulary przysłaniają nam dalszą drogę i 

racjonalne myślenie, 

zaślepiają sens istnienia i nie mało myśląc popeł-

niamy błędy, 

niedojrzałym myśleniem cierpiącego głupca, 

który sennym okiem spogląda na życie 

i nie czerpie z niego korzyści. 

Oddaje się całkowicie głupiej zabawie słowem oraz 

życiem.  

 

Trzeba dążyć za dobrym słowem i realizować jego 

znaczenie. 

Obcym zwyczajem nie możemy oddawać tego sen-

su sakralnej garści kamieni, 

co obrzuca nas w twarz swym zmiennym stereoty-

pem. 

Nauczmy się właściwej interpretacji zbiorowych 

słów oraz ich znaczeń. 

Porzućmy zwątpienie i pokażmy siłę naszych umy-

słów. 

Odnajdźmy swój życiowy cel wiodący do sukcesu. 

Walką ze samym sobą udowodnijmy całemu świa-

tu, że życie jest czegoś warte. 

Zaciśnijmy pięści i nieśmy dobro z poczuciem wła-

ściwego przesłania. 

         

          Marta  Pawłowska 
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W ostatnim wyda-

niu tegorocznej na-

szej gazety chcia-

łam Wam przedsta-

wić historię Han-

nah Baker -

głównej bohaterki 

serialu oraz książki 

pt " 13 powodów".  

Jej historia zaczyna się w momencie, gdy 

jej kolega- Clay znajduje przed domem ta-

jemnicze pudełko,  którego zawartością jest 

7 kaset. Clay je odtwarza i okazuje się,  że 

nagrała je zmarła Hannah, która tydzień 

wcześniej popełniła samobójstwo. Nagrania 

ukazują historie życia dziewczyny i trzyna-

stu osób, które przyczyniły sie do jej naj-

gorszej możliwej decyzji. Każda historia 

jest powiązana z inną osobą, która z założe-

nia autorki jest także adresatem taśm. Clay 

postanawia przesłuchać kasety na pożyczo-

nym walkmanie i również czeka z przeraże-

niem na swoją taśmę. Jako jedyny z całej 

trzynastki postanawia coś zrobić, a miano-

wicie w imieniu Hannah zemścić się i 

ujawnić prawdę.  

Serial ten opowiada o przewrażliwionej 

dziewczynie o  wybitnie słabym charakte-

rze. Jej pomysł, by po śmierci ukarać, czy 

przynajmniej wywołać wśród kolegów gi-

gantyczną traumę, jest błyskotliwy, ale wy-

wołuje przerażenie. Jednak nie każda z tych 

osób zawiniła w tym samym stopniu. Za-

czyna ona od najmniejszej krzywdy, koń-

cząc na najgorszej. Sama Hannah jest boha-

terką niejednoznaczną, która nie radzi sobie 

w życiu. Gatunek zdarzeń, które się jej 

przytrafiły i dorosłego pozbawiłby co naj-

mniej równowagi psychicznej. 

„Trzynaście powodów” to głęboki wykład 

traktujący z naukowego punktu widzenia o 

psychice nastolatka. Hannah analizuje, co 

w jej życiu poszło nie tak, od którego do-

kładnie momentu zaczęła się jej droga do 

samodestrukcji. Serial wciąga niesamowi-

cie, śmierć dziewczyny nie jest tak nama-

calna, a retrospekcje z jej udziałem przepla-

tają się ze śledztwem Clay'a, wiec skupia-

my się na głównej bohaterce. Ogląda się go  

hurtem z niecierpliwością, czekając na ta-

śmę Clay'a, który nie dowierza, że sam tra-

fił na listę.   

„Trzynaście powodów” warto obejrzeć- to 

jest pewne. Pewne jest też, że postawa bo-

haterów u każdego  widza wywoła zupełnie 

inne odczucia. Rewelacyjnie przestawione 

jest życie i relacje współczesnych amery-

kańskich nastolatków,. Serial jednak zdecy-

dowanie nie daje o sobie zapomnieć, co sa-

mo w sobie jest ogromna zaletą. Jeśli was 

zaciekawiłam i chcecie poznać szczegóło-

wo życie Hannah oraz wszystkie 13 osób i 

poznając każdy powód osobno, to zachę-

cam bardzo do obejrzenia serialu oraz do 

przeczytania książki. Na pewno utkną Wam 

na długo w pamięci. 

                                                                                                            

Pozdrawiam 

                                                                                                                                         

    Justyna Grońska 
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Truskawki bez tajemnic 
Sezon na te pyszne owoce już w pełni. Z tej 

okazji przygotowaliśmy kilka propozycji na 

ich podanie. Zapraszamy wszystkich do wy-

próbowania najnowszych przepisów z tru-

skawką w roli głównej. Mamy nadzieję, że przy-

padną do gustu Waszym kubkom smakowym.  

 

 

Biszkopt z truskawkami  

 

 

 
 

 

 
Składniki na ciasto: 

4 jaja 

4 łyżki cukru 

4 łyżki mąki tortowej 

pół łyżeczki proszku do pieczenia 

 
 

Składniki na krem: 

500 ml śmietanki tortowej 

galaretka truskawkowa 

 
 

Sposób wykonania: 

 

 

Ubijamy białka z cukrem, dodajemy po jed-

nym żółtku, mieszamy mąkę z proszkiem 

do pieczenia i całość lekko mieszamy.  

Ciasto wlewamy do tortownicy o średnicy 28 

cm i pieczemy pół godziny w piekarniku 

o temperaturze 180 stopni.  

Galaretkę rozpuszczamy w 3/4 szklanki gorą-

cej wody i studzimy (wykorzystamy ja do 

kremu śmietanowo – galaretowego). Roz-

puszczamy jeszcze dwie pozostałe gala-

retki, którymi na końcu zalejemy truskaw-

ki na cieście. 

Ubijamy śmietanę, a gdy jest już gotowa wle-

wamy do niej tężejącą galaretkę. 

Masę śmietanową wylewamy na wystudzony 

biszkopt.  

Układamy truskawki i zalewamy dwiema ga-

laretkami truskawkowymi. 

 

Życzymy smacznego! 
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Niedźwiedź sporządził listę zwierząt, które chce 

zjeść. 

Oczywiście dowiedziały się o tym zwierzęta z lasu 

i wpadły w panikę. 

Nazajutrz do niedźwiedzia przyszedł jeleń i pyta: 

- Niedźwiedziu, jestem na liście? 

- Tak. 

- No tak, rozumiem. Słuchaj, daj mi jeden dzień, 

żebym pożegnał się z rodziną. A potem mnie zjesz. 

Niedźwiedź się zgodził i zjadł jelenia dopiero na 

drugi dzień. 

Jako następny przyszedł wilk i pyta: 

- Niedźwiedziu, czy jestem na liście? 

- Jak najbardziej. 

- Ojej, straszne. Słuchaj, pozwól mi żyć jeszcze 

jeden dzień, a ja pożegnam się z najbliższymi. A 

potem mnie zjesz. 

I znowu ugodowy niedźwiedź zjadł swoją ofiarę 

dopiero na drugi dzień. 

Potem do niedźwiedzia przyszedł zajączek i pyta: 

- Słuchaj, czy jestem na liście? 

- Tak, jesteś. 

- A nie mógłbyś mnie skreślić? 

- Nie ma sprawy.  

    * 

Pani pyta Jasia: 

- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi? 

- Missisipi. 

- Dobrze, Jasiu. A o ile jest dłuższa? 

- O sześć liter. 

 

* 

Mama woła dziecko na podwórku: 

- Jaaaaaaaaaaaaaasiu do dooooomu! 

- A co? Spać mi się chce? 

- Nie! Głodny jesteś! 

 

* 

W kościele za chwile ma się odbyć ślub. Młoda 

para zbliża się powoli do ołtarza. Wśród zebranych 

gości jest mała dziewczynka, która szeptem pyta 

swoją mamę:  

- Mamusiu, a dlaczego panna młoda jest tak ślicz-

nie ubrana w białą sukienkę? 

- Bo widzisz córeczko, ona chce wszystkim poka-

zać jaka jest bardzo szczęśliwa - odpowiada matka. 

- To dlaczego pan młody jest ubrany na czarno? 

 

 

Zajączku, dlaczego masz takie krótkie uszy? 

- Bo jestem romantyczny. 

- Nie rozumiem. 

- Wczoraj siedziałem na łące i słuchałem śpiewu 

słowika. Tak się zasłuchałem, ze nie usłyszałem 

kosiarki... 

    * 

 

Dlaczego blondynka nakleja plastry nicorette na 

samochód?  

Bo za bardzo pali... 

* 

 

Szkolna pani psycholog mówi do kobiety na wy-

wiadówce: 

- Pani syn ma kompleks Edypa. 

- Kompleks, nie kompleks - ważne, żeby mamunię 

kochał!  

* 

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szko-

ły. 

- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy. 

- Dlaczego? 

- Nie musisz kupować książek na przyszły rok - 

zostaję w tej samej klasie.  

* 

Na egzaminie końcowym z anatomii w akademii 

medycznej profesor  zadaje studentce wydziału 

lekarskiego pytanie: 

- Jaki narząd, proszę pani, jest u człowieka symbo-

lem miłości? 

- U mężczyzny czy u kobiety? - usiłuje zyskać na 

czasie studentka. 

- Mój Boże! - wzdycha profesor i w zadumie kiwa 

sędziwie głowa. - Za moich czasów było to po pro-

stu serce.   

 

                  Oprac.   Sylwia Włodarz. 

http://dowcipy-szkolne.humoris.pl/
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Imię i nazwisko: 

KUPON  31 

HASŁO: 

  

j 

 

 

 

 

 

 

                            

Rozwiąż krzyżówkę,  

a powstałe hasło wpisz do 

kuponu 

Wycięte kupony z hasłem 

prosimy zanosić do pokoju 

nr 14 do Jowity Szenejko 

(grupa III) ! 


