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26 kwiet-

nia br. w 

Buskim 

Samorzą-

dowym 

Centrum 

Kultury 

została 

zorganizo-

wana kon-

ferencja na temat: 

„Niepełnosprawność a dorastanie”, 

która zgromadziła ok. 60 nauczy-

cieli, dyrektorów szkół z całego 

powiatu. Byli  tam także przedsta-

wiciele Starostwa Powiatowego, 

Kuratorium Oświaty, a także repre-

zentanci młodzieży naszego Ośrod-

ka – klasy II Liceum Ogólnokształ-

cącego . , aby opowiedziała o swo-

ich doświadczeniach, jako osoby 

niepełnosprawnej.  

 Czytaj str 4 

 

 

 

27 kwietnia odbyło się w naszym 

Ośrodku uroczyste pożegnanie III 

klasy Liceum Ogólnokształcącego 

oraz IV klasy Technikum. Mottem 

akademii, która miała miejsce na 

sali gimnastycznej był znany z fil-

mu „Skazani na na Shawshank" 

cytat: „Te mury są śmieszne. Naj-

pierw ich nienawidzisz. Później się 

przyzwyczajasz.  

Czytaj  str  6 

W dniu  5  czerwca 2018 roku 

przeżyliśmy niesamowitą przygo-

dę. Mieliśmy okazję pod opieką 

pani Agaty Wolskiej i pana Woj-

ciecha Kuźmińskiego zwiedzić 

sejm Rzeczypospolitej przy ulicy  

Wiejskiej w Warszawie.  

 Czytaj str 3 
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W dniu  5  czerwca 2018 roku przeżyliśmy niesa-

mowitą przygodę. Mieliśmy okazję pod opieką 

pani Agaty Wolskiej i pana Wojciecha Kuźmiń-

skiego zwiedzić sejm Rzeczypospolitej przy uli-

cy  Wiejskiej w Warszawie. Wyjechaliśmy o 

czwartej rano, w związku z czym niektórzy z nas 

już o drugiej w nocy nie spali... W Sejmie mogli-

śmy na żywo zobaczyć salę obrad, a  także usiąść 

na  bardzo, jak się okazało niewygodnych, fote-

lach sejmowych. Z balkonu  obserwowaliśmy 

część obrad sejmu i mieliśmy okazję zobaczyć 

takich znanych polityków jak: Małgorzata Kida-

wa-Błońska, Ewa Kopacz, Czy Borys Budka. 

Obserwowaliśmy także, jak politycy głosowali 

nad jedną z ustaw. Po korytarzach sejmowych 

oprowadzała nas przewodniczka i były poseł par-

tii Nowoczesna  Adam Cyrański,na którego za-

proszenie przyjechaliśmy, po zwiedzaniu sejmu 

udaliśmy się na obiad do domu sejmowego. Nie-

stety przez zawiłe procedury nie mogliśmy tam 

zjeść obiadu. Na szczęście po wizycie w Mac 

Donaldzie w drodze powrotnej, nie byliśmy głod-

ni. To była dla nas wspaniała lekcja historii i 

wiedzy o społeczeństwie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy wdzięczni Radzie  Rodziców, która sfi-

nansowała  naszą wycieczkę. 

 

Oprac. Jowita Szenejko gr. I 
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ABSOLWENTKA NASZEGO OŚRODKA 

WŚRÓD PRELEGENTÓW KONFERENCJI 

„NIEPEŁNOSPRAWNOŚC A DORASTANIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 kwietnia br. w Buskim Samorządowym Cen-

trum Kultury została zorganizowana konferencja na 

temat: „Niepełnosprawność a dorastanie”, która 

zgromadziła ok. 60 nauczycieli, dyrektorów szkół z 

całego powiatu, przedstawicieli Starostwa Powiato-

wego, Kuratorium Oświaty, a także reprezentantów 

młodzieży naszego Ośrodka – klasy II Liceum 

Ogólnokształcącego . Konferencja przebiegała pod 

patronatem Starosty Buskiego, a jej organizatorem 

był Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia 

Nauczycieli w Busku-Zdroju. Prelegentami byli 

pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego oraz pracownik Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Busku. Wśród zaproszonych gości 

byli dyrektorzy szkół specjalnych, między innymi 

nasz dyrektor, pan Waldemar Wójcik, który przed-

stawił ofertę edukacyjną naszego Ośrodka, demon-

strując prezentację multimedialną na temat jego 

infrastruktury, wyposażenia oraz aktualnie realizo-

wanych projektów w zakresie kształcenia zawodo-

wego. Wśród prelegentów znalazła się także nasza 

absolwentka sprzed pięciu lat, Martyna Czeluśniak, 

zaproszona przez panią Annę Śledzik – pracownika 

PODiDN, a także nauczyciela-wychowawcę w na-

szym Ośrodku, aby opowiedziała o swoich do-

świadczeniach, jako osoby niepełnosprawnej. 

 
NAUCZYCIELE ZAINWESTOWALI WE MNIE 

 

Martyna – dziś studentka V roku Kulturoznawstwa  

i Wiedzy o Mediach, specjalność: menager i ani-

mator kultury na Uniwersytecie Pedagogicznym w 

Krakowie - bardzo swobodnie i, zdawało się, bez 

tremy, zaprezentowała się przed zgromadzoną pu-

blicznością, opowiadając o swojej ścieżce eduka-

cyjnej i zawodowej. Martyna pochodzi z okolic 

Wadowic,  cierpi na Mózgowe Porażenie Dziecięce 

i ma obniżoną sprawność motoryczną. Będąc w 

naszym Ośrodku, potrzebowała wsparcia innych 

osób w poruszaniu się poza budynkiem szkoły;  

Drobna, filigranowa, promiennie uśmiechnięta 

dziewczyna, dała się poznać jako niezwykle praco-

wita, zdeterminowana młoda osoba, której udało 

się dwukrotnie w ciągu trzech lat pobytu w naszym 

Liceum Ogólnokształcącym zdobyć stypendium 

Premiera RP. Mimo to zapamiętaliśmy ją jako oso-

bę o niskim poczuciu własnej wartości, niewierzącą 

we własne siły. Martyna sama mówiła, że należała 

do osób cichych, nielubiących  się wychylać. Jed-

nak jej potencjał został szybko dostrzeżony przez 

nauczycieli, którzy, jak się wyraziła 

„zainwestowali ” w nią. Stwierdziła, że gdyby w 

klasie maturalnej ktoś z nauczycieli dał jej do zro-

zumienia, że nie poradzi sobie na maturze – wyco-

fałaby się… Na szczęście pedagodzy skutecznie 

wspierali ją duchowo, a także pomagali rozwijać 

jej swoje pasje. Martyna przez te kilka lat należała 

do koła dziennikarskiego, brała aktywny udział w 

projekcie „Młodzi dziennikarze w działaniu” , a 

podczas warsztatów dziennikarskich prowadziła z 

koleżanką wywiad z Ewą Drzyzgą, zdobywając 

także I miejsce w międzyszkolnym konkursie na 

reportaż. Być może te doświadczenia pomogły jej 

w wyborze kierunku studiów i pracy zawodowej, 

bo, jak wspomniała, od niedawna pracuje też  na 

pół etatu w firmie reklamowej. Aktualnie intensyw-

nie się rehabilituje i ma nadzieję w niedalekiej 

przyszłości być w pełni niezależna. Praca zawodo-

wa pozwala jej na pokrycie kosztów tej rehabilita-

cji. 

 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC JEST W NASZYCH GŁO-

WACH 

 

Martyna zmieniła się nie do poznania. Jest pełna 

zapału, energii, ciekawych pomysłów, interesuje 

się coachingiem, pragnie pomagać innym. Twier-
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dzi, że niebagatelny wpływ na to miały doświad-

czenia zdobyte podczas nauki w naszym Ośrodku, 

gdzie nauczyła się, że warto stawiać na swoje pa-

sje, korzystać z każdej okazji do własnego rozwoju, 

przełamywać bariery i podejmować wyzwania. 

Wyjazd do Londynu w szkole średniej, realizowa-

ny z projektu unijnego, przekonał  ją, że niepełno-

sprawność jej nie ogranicza, a dobrze opanowany 

język angielski zawsze pomoże odnaleźć się wśród 

ludzi. Dzisiaj pisze pracę magisterską, działa w wo-

lontariacie, samodzielnie podróżuje po całej Euro-

pie – była dwa razy w Rzymie, a ostatnio w Hisz-

panii na zaproszenie kolegi z Erasmusa. Sama mó-

wi: „Wiem, że mogę jeździć i zwiedzać świat, a 

niepełnosprawność mnie nie ogranicza, bo tak na-

prawdę niepełnosprawność jest w naszych głowach 

- ludzi z niepełnosprawnością i ludzi zdrowych. W 

zasadzie powinno się najpierw dostrzegać człowie-

ka, a dopiero później jego niepełnosprawność, bo 

dotyczy ona przecież tylko niektórych obszarów.” 

Jak stwierdziła w swoim brawurowymi i niezwykle 

emocjonującym  wystąpieniu, nigdy nie żałowała, 

że podjęła edukację w Specjalnym Ośrodku Szkol-

no-Wychowawczym w Busku-Zdroju. I choć przy-

miotnik „Specjalny” początkowo ją odstraszał, 

przekonała się, że bynajmniej nie jest on jedno-

znaczny z obniżeniem wymagań i brakiem szans na 

dobre przygotowanie do matury i wyższych stu-

diów – wręcz przeciwnie –w szkołach Ośrodka re-

alizowana jest taka sama podstawa programowa, 

jak w szkołach masowych, a podejście do ucznia 

jest zindywidualizowane. Martyna ze łzami w 

oczach wspominała także pełną empatii i poświę-

ceń wychowawczynię z grupy wychowawczej, na 

którą zawsze mogła liczyć, nawet w najtrudniej-

szych momentach, i która np. przed studniówką 

poświęciła swój czas, aby kupić jej sukienkę na ten 

wyjątkowy dzień. 

A jaki bilans pobytu w naszym Ośrodku dostrzega 

nasza absolwentka po tych kilku latach? – „Tutaj 

stałam się bardziej samodzielna, odporna, zdeter-

minowana, pewna siebie”.  

Świadectwo Martyny zostało przyjęte burzą okla-

sków, zdaje się - nieco wzruszonej publiczności… 

        

  Redakcja 

 

 

 

 

 

 

 

 

W poniedziałek 

mieliśmy okazje 

zwiedzić najcie-

kawsze zakątki 

Buska Zdroju, 

przemierzając 

kolejne przy-

stanki naszym 

Słonecznym Ekspresem wraz z inną klasą. 

Przybliżono nam historie Oblęgorka oraz innych 

ciekawych budynków przeznaczonych do rehabili-

tacji i odpoczynku. 

Następnym  przystankiem był las sosnowy, który 

jest świetny na wycieczkę rowerową. Przystanęli-

śmy na chwilę, aby pójść na krótki spacer po lesie i 

zobaczyć dość nietypowe drzewo, które miało ko-

rzenie na zewnątrz i szczególnie zwróciło naszą 

uwagę. Zauważyliśmy, że świetnie  nadawało się 

na domek na drzewie. Oczywiście nie mogło za-

braknąć sesji zdjęciowej!! 

Ostatnim etapem było wspólne grillowanie kiełba-

sek z pięknym widokiem na jezioro, w którym pły-

wały kaczki, a wśród zarośli kryły się trzy prze-

piękne łabędzie. 

Byliśmy zachwyceni widokiem i nie chcieliśmy 

wracać do szkoły. 

Po czasie spędzonym w miłym towarzystwie i zje-

dzeniu pysznych kiełbasek, w dobrych humorach 

wróciliśmy do szkoły. 

Było bardzo fajnie i myślę, że będzie trzeba to jesz-

cze powtórzyć!!! 

                                     Justyna  Grońska 
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JUŻ ZA TYDZIEŃ MATURA… POŻEGNANIE KLAS 

MATURALNYCH 
27 kwietnia odbyło się w naszym Ośrodku uroczy-

ste pożegnanie III klasy Liceum Ogólnokształcące-

go oraz IV klasy Technikum. Mottem akademii, 

która miała miejsce na sali gimnastycznej był zna-

ny z filmu „Skazani na na Shawshank" cytat: „Te 

mury są śmieszne. Najpierw ich nienawidzisz. Póź-

niej się przyzwyczajasz. Mija trochę czasu i czu-

jesz, że jesteś od nich zależny.” Uroczystość zain-

augurował pan Dyrektor Waldemar Wójcik, który 

przywitał 

przybyłego 

na akade-

mię Starostę 

Buskiego, 

pana Jerze-

go Kolarza, 

przedstawi-

cieli Rady 

Rodziców, nauczycieli i zgromadzonych uczniów. 

Wspomniał , jak przed kilku laty dzisiejsi absol-

wenci rozpoczynali naukę w murach naszego 

Ośrodka. Niektórzy,  spędzili tu łącznie aż siedem 

lat. I były to dla niektórych owocne, pracowite la-

ta, a przekonaliśmy się o tym, gdy Robert Kądzie-

lawa odbierał z rąk Dyrektora świadectwo z czer-

wonym paskiem i nagrodę od Starosty Buskiego. 

Dyrektor przypomniał, że wraz z Sebastianem Ła-

pajem uczestniczył w wielu powiatowych olimpia-

dach historycznych i biologicznych.  Sebastian na-

tomiast otrzymał dyplom i nagrody książkowe za 

reprezentowanie Ośrodka w zawodach sportowych 

oraz występowanie w roli konferansjera podczas  

kilku Ogólnopolskich Turniejach Piosenki Poetyc-

kiej organizowanych przez nasz Ośrodek . Dyrek-

tor z satysfakcją mówił o jego „radiowym głosie” i 

swobodzie prezencji, która zawsze tak ujmowała 

widownię.  Za udział w pracach redakcji szkolne-

go kwartalnika „Z Górki” nagrody książkowe 

otrzymała, oprócz wymienionego już Sebastiana, 

uczennica klasy III LO Sylwia Włodarz. Były też 

nagrody za dobre wyniki w nauce i wzorowe za-

chowanie, a potem sami nagrodzeni wręczyli Dy-

rekcji i panu Staroście piękne bukiety kwiatów. 

Jako że za parę dni przypadają święta majowe, a 

szczególnie Święto Konstytucji 3 Maja, nauczyciel 

historii pan Wojciech Kuźmiński przybliżył 

wszystkim genezę święta 1 Maja i 3 Maja, przed-

stawiając,  zapewne nieznane większości, szczegó-

ły historyczne ich dotyczące. Gdy głos otrzymali 

przedstawiciele absolwentów, zamiast zwyczaj-

nych przy takich pożegnaniach sentymentalnych 

klimatów, pojawiły się nuty żartobliwe i humory-

styczne, bo każdy z nauczycieli, uczących te klasy 

został dowcipnie i wesoło scharakteryzowany. Na 

koniec 

uczniowie 

obu ostat-

nich klas, 

przedstawi-

li rodzaj 

skeczu, w 

którym, 

nawiązując 

do tajemniczego rytuału zebrania masońskiego, 

zaprezentowali  inicjację nowego ucznia w środo-

wisko szkolnych wyjadaczy, wprowadzających go 

w arkana tajemnej wiedzy: „ jak zdobyć przychyl-

ność nauczycieli, jak najmniej się ucząc”. Umac-

nianiu braterskich więzi towarzyszyła symbolika 

wtajemniczenia, wzmacniana tajemniczą muzyką 

masońskich kompozytorów… I tym mocnym ak-

centem klasy III LO i IV Technikum zapisały 

ostatnią kartę pamięci w kronice naszego Ośrodka. 

Będziemy was długo pamiętać! 

    Redakcja 
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Dnia 15 maja 2018r. odbyła się jednodniowa wy-

cieczka do Warszawy. Pojechaliśmy całą szkołą i 

mieliśmy okazję zwiedzić najciekawsze miejsca w 

stolicy, które przykuwają uwagę turystów. Wyjazd 

był o 7:00 rano spod budynku naszej szkoły. Jecha-

liśmy długo, aż w końcu ujrzeliśmy tablice z napi-

sem „Warszawa”. Duże wrażenie wywarł na nas 

Stadion Narodowy, obok którego przejeżdżaliśmy 

aby każdy mógł lepiej się przyjrzeć i ocenić. Po 

dotarciu na wskazane miejsce poznaliśmy naszego 

sympatycznego przewodnika, który nas oprowadził 

po najciekawszych zakątkach Warszawy oraz przy-

bliżył historię miasta. Pierwszym punktem zwie-

dzania było Stare Miasto i ciekawe opowieści o 

Zamku Królewskim, następnie udaliśmy się na ry-

nek, by zobaczyć słynną Warszawską Syrenkę 

symbol miasta oraz piękne kamieniczki, które były 

bogato zdobione w ciepłej kolorystyce złota, brązu 

i brudnej czerwieni. Zaś Krakowskie Przedmieście 

było wspaniałym traktem, przy którym mogliśmy 

zobaczyć cenne i ważne gmachy, kościoły, pałace 

oraz hotele m.in Pałac Prezydencki, hotel Bristol, 

kościół św. Anny. Mury obronne wywarły na 

wszystkich duże wrażenie. Mieliśmy również oka-

zję podziwiać wspaniałe pomniki tj. Pomnik Małe-

go Powstańca, polskiego poety i pisarza Adama 

Mickiewicza Mikołaja Kopernika a pod pomnikiem 

słynnego szewca – pułkownika Jana Kilińskiego 

dowiedzieliśmy się z czego Polska słynie: „z gdań-

skiej wódeczki, krakowskiej dzieweczki, warszaw-

skiego trzewiczka i toruńskiego pierniczka”. Kolej-

nym etapem naszej wycieczki była wizyta w Cen-

trum Nauki Kopernik. Każdy z nas bardzo wycze-

kiwał tego momentu, wszyscy byliśmy ciekawi te-

go, co nas tam czeka. Każdy zwiedzał je indywidu-

alnie, odkrywając tajemnice świata, przeprowadza-

jąc doświadczenia i świetnie się przy tym bawiąc. 

Ekspozycja jest podzielona na tematyczne galerie 

umieszczone na 2 piętrach. I tam mogliśmy się 

przekonać jak działają na nas silne podmuchy wia-

tru, jak się zachowujemy i co wtedy czujemy. Do-

wiedzieliśmy się kim jesteśmy, jakie są nasze rela-

cje z 

in-

nymi, co się dzieje w naszych głowach, gdy się bo-

imy, kochamy, smucimy czy kłamiemy. Łoże Faki-

ra szczególnie przykuło uwagę. Każdy mógł przez 

chwilę poleżeć na gwoździach i poczuć na własnej 

skórze jak to jest. Na sam koniec odwiedzaliśmy 

McDonalda, aby zjeść nuggetsy oraz napić się coli 

po udanej wycieczce. Wróciliśmy około godz. 22-

:30, ale mimo późnej pory uważam, że była to uda-

na wycieczka, pogoda dopisała było słonecznie. 

Takich wycieczek jak ta powinno być więcej !!! 

    Justyna Grońska, kl. I Ti 
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Noc Bibliotek w Busku-Zdroju 

W dniu 09.06.18r.wychowankowie naszego Ośrod-

ka uczestniczyli w „Nocy Bibliotek”, zorganizowa-

nej przez Bibliotekę Publiczna w Busku – Zdroju. 

Aktywnie włączyli się w rozgrywki gier planszo-

wych, obejrzeli mobilną „Kapsułę wrażeń” – we 

wnętrzu, której zainstalowany został specjalny sys-

tem projekcji, który umożliwia wyświetlanie fil-

mów i animacji sferycznych. Projekcja filmu doty-

czyła Ponidzia.  

 Zawzięci czytelnicy z II LO: Jowita Szenejko, 

Adam Jakubowski 

 

DZIEŃ ZIEMI 

Dzień Ziemi obchodzimy corocznie wiosną. Celem 

tej akcji jest promowanie postaw proekologicznych 

w społeczeństwie, uświadomienie niebezpie-

czeństw zagrażających ziemi ze strony człowieka a 

w szczególności wdrażanie do bezpośredniej dzia-

łalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego.  

 

 

 

 

 

Młodzież z grup wychowawczych wraz z opieku-

nami aktywnie włączyła się w obchody tego świę-

ta. W dniu 23.04.18r. wychowankowie zaangażo-

wali się w sprzątanie terenu wokół Ośrodka. Efekt 

tych działań był widoczny,  ponieważ zapełnione 

śmieciami worki  świadczyły o dokładnie wykona-

nej pracy. Wokół zrobiło się czysto i zapanował 

porządek. Młodzież czuła satysfakcję i radość z 

efektów swojej  pracy. Podsumowaniem tego dnia 

był udział młodzieży w konkursie wiedzy ekolo-

gicznej, w  którym wychowankowie wykazali się 

dużą wiedzą o ochronie środowiska. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali słodkie upominki ufundowane 

przeze Radę Rodziców  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

    Oprac. Samorząd Szkolny 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Promocja_(marketing)
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Rok Zbigniewa Herberta 
 
W kwietniu 2018 obchodziliśmy w grupach wy-

chowawczych  Rok Zbigniewa Herberta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Herbert 

(1924-1998) 

 

Poeta urodził się w za-

możnej rodzinie we Lwowie w 1924 roku. Uczęsz-

czał do najlepszego w mieście matematyczno – 

przyrodniczego gimnazjum. Po wojnie imał się róż-

nych zawodów. W 1956 roku zadebiutował tomem 

„Struna światła”. Jego twórczość była pełna odnie-

sień do antycznej historii i kultury. W tomie „Pan 

Cogito” (1974) poeta stworzył postać „Pana My-

ślę”. Prócz wierszy Herbert pisał wspaniałe eseje o 

sztuce np. „Barbarzyńca w ogrodzie” (1962). Sztu-

ka była dla niego bardzo ważna, z niej czerpał 

wzorce dla swojej twórczości. Był wrażliwym czło-

wiekiem i bacznym obserwatorem otaczającego go 

świata. Wiele podróżował po Europie, ale nigdy nie 

wyemigrował. Ostatnim tomikiem Herberta był 

„Epilog burzy” – testament poety, tom, który sam 

autor określił w rozmowie z wydawcą jako poże-

gnanie. Poeta zmarł w 1998 roku w Warszawie.                                                                                            

W kwietniu obchodziliśmy w grupach wychowaw-

czych                                                      Rok Zbi-

gniewa Herberta. W ramach sekcji „Żywego sło-

wa” odbyła się wieczornica poświęcona twórczości 

poety. Głównym celem zajęć było kształtowanie u 

wychowanków wrażliwości na piękno poezji, uka-

zanie świata wartości oraz rozwijanie postawy ak-

tywności i zaangażowania w obchody Roku Zbi-

gniewa Herberta. 

Wieczornicy towarzyszyła wystawa na korytarzu, 

na której umieściliśmy portret Herberta oraz wy-

brane wiersze poety. Na spotkaniu mieliśmy okazję 

obejrzeć pokaz prezentacji multimedialnej dotyczą-

cy biografii artysty. Czytaliśmy wiersze takie jak : 

„Pan Cogito o cnocie”, „Pieśń o bębnie”, 

„Brewiarz”, „Dom”, „Mama”, „Kamyk”, „Dwie 

krople”, „Nike, która się waha”, „Przesłuchanie 

anioła”, „Przesłanie Pana Cogito”. Podsumowa-

niem zajęć była dyskusja na temat wartości płyną-

cych z poezji Herberta. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   Oprac. Samorząd Szkolny 
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W dniach 11-13.05.2018 r. Kozienicach 

odbyły się MISTRZOSTWA POLSKI 

JUNIORÓW OSÓB NIEPEŁNO-

SPRAWNYCH W LEKKIEJ  

ATLETYCE. 

 W tej ważnej sportowej imprezie rangi mi-

strzostw Polski brali też udział nasi wycho-

wankowie, uczniowie SOSW z Buska Zdro-

ju. Nasi młodzi zawodnicy wystąpili w 

składzie: Tomaszewska Aneta, Capiga Wik-

toria, Szenejko Jowita, Ortyl Paweł, Woź-

niak Łukasz. 

Rywalizacja przebiegała przy pięknej sło-

necznej pogodzie na stadionie lekkoatle-

tycznym im. M. Łuczyńskiego w Kozieni-

cach. Wszyscy nasi zawodnicy spisali się 

doskonale, cała piątka wróciła do domu z 

medalami. Łukasz Woźniak wywalczył dwa 

złote medale w rzucie dyskiem i pchnięciu 

kulą, oraz srebrny medal w rzucie oszcze-

pem. Paweł Ortyl złoto w rzucie maczugą i 

srebro w dysku. Jowita Szenejko złoto w 

pchnięciu kulą. Aneta Tomaszewska srebro 

w kuli i dysku. Wiktoria Capiga brąz w ma-

czudze i dysku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Oprac. Sekcja Sportowa 
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Dnia 17 maja 2018r. nasi harcerze wzięli 

udział w VIII Turnieju Drużyn „NS”, który 

odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Broninie. Celem spo-

tkania była integracja wszystkich drużyn 

„NS” wchodzących w struktury Hufca 

ZHP Busko-Zdrój z terenu Powiatu Bu-

skiego tj.SOSW Bronina, SOSW Busko-

Zdrój, ZSS Busko-Zdrój, POW Winiary, 

oraz uczczenie 40-lecia Ośrodka w Broni-

nie i 60-lecia „NS” w Polsce. Imprezę 

uświetnili przybyli dyrektorzy wymienio-

nych placówek. W ramach turnieju odbył 

się: 

– konkurs plastyczny p.n. „Moja drużyna”, 

– konkurs łamigłówek szkolnych, 

– zgaduj-zgadula, 

– gry i zabawy dostosowane do możliwo-

ści uczestników, 

– prezentacja udzielania pierwszej pomocy. 

Każdy uczestnik otrzymał słodycze, poczę-

stunek i drobne upominki. 

Podziękowania należą się organizatorom, a 

także wszystkim biorącym udział w tej 

wspaniałej imprezie harcerskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 17-20 maja 2018r. nasza drużyna 

przeżyła niezapomniane chwile stacjonując 

w Wojskowej Twierdzy w Dęblinie. 

W piątek uczestniczyliśmy w wojskowych 

manewrach techniczno – obronnych, na 

których mogliśmy zapoznać się ze sprzę-

tem i pracą żołnierzy. Niemałym dla nas 

przeżyciem było przepłynięcie po rzece 

Wiśle wojskową amfibią. Po południu bra-

liśmy udział w Olimpiadzie sportowej 

dzielnie broniąc honoru buskiej drużyny. 

W sobotę po śniadaniu wyruszyliśmy za-

opatrzeni w mapy i zadania do wykonania 

pokonując 13 km odcinek w poszukiwaniu 

najważniejszych punktów wojennej historii 

Dęblina. Po drodze nie obeszło się bez za-

bawnych i niebezpiecznych przygód. 

Dużą atrakcją dla nas okazała się noc w 

Muzeum Lotnictwa, gdzie oprowadzani 

przez Druha Pawła poznawaliśmy historię 

samolotów i sprzętu bojowego. Pełni wra-

żeń i pragnienia powrotu opuszczaliśmy 

Twierdzę Wojskową w Dęblinie 

Nasza drużyna dzielnie znosiła wyzwania 

wojskowo – harcerskiej przygody!!!  

 Oprac. Drużyna Harcerska Nieprze-

tartego Szlaku 
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Czym jest niepełnosprawność? 

 

Według mnie 

„niepełnosprawność” to nic 

innego jak bycie zwykłym 

człowiekiem. Jak każdy inny 

człowiek mamy swoje cele, 

pasje oraz marzenia, jednak w 

inny sposób niż tzw. 

„pełnosprawni” możemy je 

realizować. Niepełnospraw-

ność nie oznacza wcale, że je-

steśmy inni, że mamy mniej-

sze potrzeby .Jest to po prostu 

dysfunkcją narządu ruchu, 

wzroku, niekiedy słuchu, itd.  

Z pewnością inaczej funkcjonujemy, ale 

jednak każdy z nas chce realizować swoje 

marzenia czasami poprzez wzloty i upadki.  

Poza  odmiennym funkcjonowaniem różni 

nas jeszcze tylko jedna dość istotna rzecz – 

to walka. Nasza walka zaczyna się od mo-

mentu nastania naszej niepełnosprawno-

ści .Niektórzy z nas walczą od chwili naro-

dzin, niektórzy od chwili wypadku komuni-

kacyjnego, czy zwyczajnie w wyniku ja-

kiejś nabytej choroby. Jedno jest pewne. 

Każdy z nas chce żyć jak najnormalniej, 

aby to osiągnąć musimy stoczyć poważną 

walkę. Czasem nawet nierówną ze swoimi 

słabościami, swoim ciałem. Musimy być 

zdeterminowani, walczyć, abyśmy mogli 

być jak najdłużej z naszymi bliskimi. Aby 

było jak najmniej smutku, cierpienia. Nasze 

życie to ciągła walka tocząca się z czasem, 

niekiedy z chorobą, którą narzuca los., (nie 

bez powodu mówi się, że los rzuca nam 

kłody pod nogi). Nieraz musimy także wal-

czyć z innymi. Mówiąc tu o walce z innymi 

mam na myśli, to, że musimy działać 

wbrew temu co mówią nam inni. Jeśli ktoś 

uważa, że czegoś nie jesteśmy 

w stanie zrobić, to w większo-

ści przypadków nie mają racji, 

a my musimy im pokazać, że 

się mylą. Oczywiście bywają 

wyjątki od tej reguły, ale to 

jedynie garstka. W żadnym 

bądź razie nie możemy dawać 

się zgnębić, poniżać… 

 

Czy niepełnosprawność prze-

szkadza w spełnianiu marzeń, 

osiąganiu założonych przez 

siebie celów? 

Wielu zadaje sobie pytanie ty-

pu, czy niepełnosprawność bywa przeszko-

dą w spełnianiu się, osiąganiu swoich ce-

lów. Dla mnie nie ma takiej przeszkody. Je-

dynie nasze myślenie może powodować 

problemy. Chodzi tu głównie o to, że jeśli 

człowiek myśli o pozytywnym zakończeniu 

drogi dążenia do celu, wtedy ten cel osią-

gnie,. Zaś, gdy myśli, że to go przewyższa i 

woli bezpieczniejszą przystań (siedzenie w 

domu z założonymi rękoma), takiego celu 

nie osiągnie. Nie stanie się w pełni zadowo-

lonym z życia człowiekiem. Dlaczego tak 

wielu jest ludzi sukcesu z kręgu niepełno-

sprawnych? Bo nie bali się pokonać swoich 

słabości. Walczyli o swoje do końca, aż w 

końcu osiągnęli to co chcieli i dalej się roz-

wijają pod tym względem. 

Dlatego też na zakończenie chciałabym 

przytoczyć pewien cytat który jest moim 

życiowym mottem „Granica  tego co moż-

liwe, jest w twojej głowie. Mogą Cię za-

trzymać tylko te granice, które stawiasz 

sobie sam”. 

 

 

                   Klaudia Chmielewska gr. III 
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Witajcie w starej, angielskiej 

posiadłości!! 

Odkryjecie tam tajemnice 

sprzed lat, które rzutują na 

współczesność, rodzinnej posia-

dłości dawnego szlacheckiego 

rodu. 

 

Trylogia Daringall Hall Kathryn 

Taylor to przepiękna historia 

miłości, zdrad, tajemnic i in-

tryg, składająca się z trzech tomów, które wciągają 

od pierwszej strony. 

 

Ben Sterling to bogaty biznesmen z Nowego Yor-

ku, zamknięty w sobie, powściągliwy w okazywa-

niu uczuć. Gdy dowiaduje się, że jego matka była 

żoną głowy szlacheckiego rodu, wyrusza do An-

glii, by dopomnieć się  o należne prawa w rodzin-

nym majątku oraz dokonać zemsty na ojcu i jego 

bliskich. Gdy zostaje pobity i traci pamięć, trafia 

pod opiekę Kate pani weterynarz pracującej w 

okolicy zamku. Jego utrata pamięci sprzyja rodzi-

nie Camdenów, którzy nadal boją się o swoje bez-

pieczeństwo. 

W drugiej części Ben postanawia zostać na dwo-

rze, by lepiej poznać rodzinę i poznać prawdę o 

ojcu, ale nie jest to łatwe, ponieważ skutecznie roz-

prasza go obecność Kate i pożądanie jakie dziew-

czyna w nim budzi. 

W trzeciej cześć Ben przejmuje stery po swoim 

zmarłym ojcu i jako zarządca budynku wszelkimi 

siłami próbuje nie dopuścić do upadku posiadłości. 

 

Doskonale spędziłam czas podczas czytania tej 

książki. Początkowo byłam przekonana, że mam 

do czynienia z kolejnym  erotykiem, lecz okazało 

się, że to romans obyczajowy, zabarwiony subtelną 

nutką erotyki. Bardzo przyjemne połączenie! Fabu-

ła zaczyna się jakby od końca, przez co już od 

pierwszych stron kusi tajemniczością. Mamy tutaj 

arystokratyczną angielską rodzinę ich rozległy ma-

jątek i tajemnice sprzed lat, która kładzie się cie-

niem w teraźniejszość. Dla rodziny Camdenów  

Daringham Hall to znacznie więcej niż dom. To 

styl życia wyznaczany przez przywileje i surowe 

zasady.  Kiedy więc na tle pojawia się Ben, pełen 

powściągliwości trochę gburowaty mężczyzna 

wiedziony tylko jednym celem - celem zemsty, nad 

pozycją społeczną rodziny wydają się zagościć 

czarne chmury. Tylko, że w pewnej chwili Ben 

dostaje amnezji. Jak w tę trudną sytuację wpląta 

się Kate, delikatna i dobroduszna pani weterynarz, 

która całe swoje serce oddała ratowaniu zwierząt? 

Przez wszystkie napotkane przeszkody na drodze, 

Kate i Ben, ich miłość zostaje wystawiona na cięż-

ką próbę, która nie musi mieć swojego zakończe-

nia...a ich światy prawdę  mówiąc zawsze się mie-

dzy sobą różniły. Czy będą w stanie się dopasować 

i stworzyć udany związek? 

 Autorka po mistrzowsku poprowadziła historię. 

Nie jest to typowy banalny i płytki romans, lecz 

pełna tajemnic niezwykła i intrygująca powieść, 

której niektóre sceny przywodzą na myśl klimat 

starych filmów o rezydencjach. 

 

Sposób, w jaki pisze autorka, urzeka niesamowi-

cie. Nie jest się w stanie oderwać od jej książek. 

Dialogi są poważne, a niekiedy zabawne, a narra-

cja trzecioosobowa pozwala poznać myśli wszyst-

kich bohaterów oraz zauważyć ich przemianę we-

wnętrzną - to, w jaki sposób biją się z myślami, by 

podjąć właściwe decyzje. 

 

Jest to lektura dla tych, którzy lubią usiąść z dobrą 

książką w dłoni i pochłonąć w jedną noc. Przenieść 

się do świata bohaterów i przeżywać z nimi 

wszystko. 

Idealna powieść na wakacyjny dzień z lemoniadą 

w ręku. Dzień z serią Daringall Hall na pewno bę-

dzie należał do udanych!!!   

 

 

Justyna Grońska Kl I TI 
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Pomysł na deser z truskawkami 

 

 

 

 

 

 

 
Deser z tru-

skawkami 

to idealny 

pomysł, kiedy masz ochotę na coś słodkiego, ale 

niekoniecznie chce Ci  się piec ciasto. Zobacz 

nasze pomysły, zainspiruj się i wyczaruj pyszny 

deser z truskawkami. 

D ESE R TR US KAW KO WY   

A 'L A TI R AMIS U  

 
Składniki: 
 

300 g truskawek  

200 g serka mascarpone 

150 ml śmietanki 30%  

150 g podłużnych biszkoptów  

3 łyżki cukru pudru  

1 łyżka cukru  

 

Wykonanie:  
Truskawki zmiksować z łyżką cukru, na 

gładki mus.  

Serek mascarpone ubić z cukrem pudrem. 

Następnie ubić schłodzoną śmietankę, dodać 

do mascarpone i delikatnie wymieszać.  

 

Biszkopty maczać w soku truskawkowym, 

układać pierwszą warstwę deseru w puch-

harku/kieliszku. Na biszkopty wyłożyć mus 

truskawkowy, następnie krem mascarpone. 

Powtórzyć kolejną warstwę deseru w ten 

sam sposób. 

 

 

SERNIK NA ZIMNO Z TRUSKAWKAMI 

 

 

Składniki: 

 herbatniki 

 4 opakowania waniliowych serków homogeni-

zowanych 

 szklanka śmietany kremówki 

 4 łyżki cukru pudru 

 2 czubate łyżki żelatyny 

 galaretka truskawkowa 

 truskawki 
 

Wykonanie: 

Tortownicę uszczelnić folią aluminiową. Herbatni-

ki ułożyć na spodzie tortownicy. Kremówkę ubić 

na sztywno z cukrem pudrem. Stopniowo dodawać 

serek cały czas miksując. Żelatynę rozpuścić w nie-

wielkiej ilości gorącej wody, lekko przestudzić i 

wlać do masy serowej miksując na najwyższych 

obrotach. Masę serową wylać na herbatniki, wło-

żyć do lodówki.  Gdy stężeje ułożyć połówki tru-

skawek, zalać tężejącą galaretką i wstawić do lo-

dówki. 

SMACZNEGO! 

    Sekcja kulinarna 
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GÓRALSKIE JAJA 

Do zataczającego się górala podchodzą dwaj poli-

cjanci 

- Dokumenty proszę! - mówi pierwszy. 

- Ni mom, panie oficerze. 

- No to  drugi. 

- No to idżcie, z Bogiem. 

   

 * 

 

Nauczycielka pyta 

Jasia, dlaczego nie 

był wczoraj w szkole. 

- Bo prosem Pani ma-

ma mi kazała iść z krową do byka. 

- Nie mógł tego zrobić ojciec? 

- Nie, mama mówiła, ze to  zrobić byk! 

 

* 

Baca słyszy okrzyki z podwórka: 

- Bacooo!  

- Cego tam? 

- Potrzebujecie drewna? 

-Nieee! 

Rano baca budzi się, wychodzi na podwórko, pa-

trzy” 

- O kruca! Ka moje drewno?! 

 

* 

- Powracającego późno do chałpy bace wita żona z 

wałkiem.  

- Ty psiokrew, iedy się do domu wraco? I na   

szminke! 

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

chód. 

— No tym razem  scęście. 

* 

Odbywa się rozprawa w sądzie. Góral jest oskarżo-

ny o zamordowanie teściowej. 

Sędzia pyta, co ma na obronę   - jestem niewinny 

Wysoki sądzie To było  tak: siedziałem sobie na 

krzesełku i obierałem banana wtedy przychodzi 

teściowa spadła mi skórka od banana a potem nós 

teściowa  upadla na skórkę a potem na nós i to sie-

dem razy Wysoki Sądzie! 

 

* 

Na  Krupówkach turysta  pyta sprzedającego 

oscypki małego górala: - Chłopczyku, przepraszam 

Cię bardzo nie wiesz, która jest teraz godzina ?  - 

Nie wim panocku. Jak jo sed do Plyrsy Komuniji 

to dawali rowery. 

 

* 

Policjant zatrzymuje bacę jadącego furman-

ką..Baco co wieziecie?  - Baca nachyla się i szep-

cze: - Siano.  - Czemu tak cicho mówicie?  -Żeby 

koń nie  słysał... 

 

 

 

 

 

 

Przychodzi mały Jasio do szkoły ma całą opuch-

niętą twarz pani się pyta:  -  Co się stało Jasiu? -  

Ossssss…..     - Co takiego? - Ooooossssaaaa! - Co 

osa?  Ugryzła Cię  -  Nie tatulo łopatom zabili! 

 

Oprac: Ada Kacińska  gr I 
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Imię i nazwisko: 

KUPON  35 

HASŁO: 

  

j 

 

 

 

 

Rozwiąż jolkę o romantyzmie i odczytaj rozwiązanie. Hasła zaczynamy wpisywać od miejsc zaznaczonych cy-

frami. Rozwiązanie stanowią litery z zaznaczonych pól czytane rzędami. Rozwiązanie przetłumacz na język pol-

ski i wpisz do kuponu. 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie: 
 

 

 

 

Pionowo: 1. Epoka literacka, której przedstawiciele wierzyli w intuicję, irracjonalizm i uczucie jako 

główne sposoby poznania rzeczywistości 

Poziomo:   
Szlachta zaściankowa z „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza 

Ironia skierowana przeciwko sobie, obecna w „Beniowskim” J. Słówackiego 

Miasto, które użyczyło nazwy stepom w tytule jednego z sonetów Mickiewicza 

Inaczej „uczucie” 

Idea, której wyrazicielem jest Ksiądz Piotr, bohater „Dziadów”, cz. III A. Mickiewicza 

Zły los albo tytuł  z wierszy Cypriana Kamila Norwida 

Według Hrabiego ( bohatera „Pana Tadeusza” był wybudowany w stylu gotyckim 

Ideowy przeciwnik Hrabiego Henryka, bohatera „Nie-Boskiej Komedii” Zygmunta Krasińskiego 

Imię Konrada, bohatera „Dziadów”, cz. III A. Mickiewicza, przed jego przemianą w celi więziennej 

Wycięte kupony z hasłem prosimy za-

nosić do pokoju nr 1 do Jowity Sze-

nejko (grupa I), czekają nagrody ! 
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