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 Bogdan Olewicz 

naszym Go-

ściem Honoro-

wym 

 Wybory Samo-

rządu Uczniow-

skiego 

 Uroczysta Aka-

demia z okazji 

100-lecia Odzy-

skania Niepod-

ległości 

 Zlot Harcerski 

w Łosicach 
 

16 listopada odbędzie się  przez 

nasz Ośrodek XI Ogólnopolski 

Turniej Piosenki Poetyckiej, razem 

poświęcony piosenkom Bogdana 

Olewicza. Pewnie mało kto z Was 

wie, że takie znane piosenki jak: 

„Żegnaj lato na rok”, czy „Nie 

płacz Ewka” napisał właśnie on.  

   Cd. Str. 3 

100-LECIE ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI  

 W dniu 9 listopada 2018 roku o 

godzinie 9.00 w  Specjalnym 

Ośrodku Szkolno- Wychowaw-

czym dla Niepełnosprawnych Ru-

chowo w  Busku – Zdroju odbyła 

się uroczysta akademia z okazji 

100. Rocznicy Odzyskania Nie-

podległości. Cd. Str.6 

PIKNIK INTEGRACYJNY 

Dnia13 listopada 2018 r. uczniowie 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Busku-Zdroju, 

Zespołu Placówek Szkolno-

Wychowawczo-Rewalidacyjnych 

w Cudzynowicach oraz Regional-

nej Placówki Opiekuńczo-

Terapeutycznej w Kazimierzy 

Wielkiej wraz z nauczycielami 

wzięli udział w pikniku integracyj-

nym pt. „Prawdziwe szczęście na 

końskim leży grzbiecie”.   

    Cd,. Str.7 



„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 11 (2018) nr 36 

2 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

Red. Naczelna:  Marta Pawłow-

ska 

Zastępca Naczelnego: Nicole 

Wichary 

Nieprzeciętny Humor: Ada Ka-

cińska 

Dział literacko - kulturalny: Ju-

styna Grońska, Jowita Szenejko 

Relacje sprawozdawcze: Justyna 

Grońska, Jowita Szenejko, Patry-

cja Banaś, Piotr Nowaczyk 

Korekta: Justyna Grońska 

Przemiła Współpraca:  
 mgr  Marzena Podkowa  

mgr Edyta Bugajna  

mgr Agnieszka Szymańska , mgr 

Edyta Pogorzelska 

 

Westalki Redakcyjnego Ogniska: 

mgr Małgorzata Bębenek, 

 mgr Barbara Jaskólska 

 

WYDAWCA: 

SOSW dla Niepełnosprawnych Ru-

chowo Busko-Zdrój  

ul. Rehabilitacyjna 1 

tel./ fax 04 1378 41 19 lub 45 74 

e-mail:sekretariat@sosw.busko.pl 

www.sosw.busko.pl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                                 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogdan Olewicz gościem ho-

norowym na  naszym turnieju 

piosenki 

Str 3 

Moja muzyka Str 4  

3 lata  minęły jak jeden dzień  Str 5 

Dzień Chłopaka   

Wybory Samorządu 

Str 6 

Uroczysta Akademia z okazji 

100 rocznicy odzyskania nie-

podległości  

Piknik integracyjny 

Str. 7 

Konkurs lepienia pierogów Str. 8 

Fotografia moje hobby Str. 9 

Moda Jesień  - Zima  Str. 10 

Nasze Recenzje Str.11-

12 

Zlot harcerski w Łosicach Str. 12 

 

Sport w pigułce Str 13 

Kącik kulinarny  Str 14 

Humor Str 15 

Krzyżówka Str 16 

  

  

  



„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 11 (2018) nr 36 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 listopada odbędzie się  przez nasz Ośrodek XI 

Ogólnopolski Turniej Piosenki Poetyckiej, tym 

razem poświęcony piosenkom Bogdana Olewi-

cza. Pewnie mało kto z Was wie, że takie znane 

piosenki jak: „Żegnaj lato na rok”, czy „Nie 

płacz Ewka”, „Autobiografia”, napisał właśnie 

on - wybitny tekściarz, dziennikarz, juror znaczą-

cych festwali, odznaczony zresztą Brązowym 

Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 

Urodzony 28 czerwca 1946 w Bytomiu, obecnie 

zamieszkały pod Warszawą. 

Bogdan Olewicz współpracował z Perfectem, 

Lady Pank, Korbą, Budką Suflera, Zbigniewem 

Hołdysem, Anną Jantar, Urszulą, zespołem 

Universe i innymi. Wchodził w skład jury wybie-

rającego Piosenkę dla Europy na potrzeby Kon-

kursu Piosenki Eurowizji 2006. Przewodniczył 

jury Międzynarodowego Festiwalu Piosenki im. 

Anny Jantar w roku 2006, a w roku 2007 festiwal 

ten został poświęcony jego twórczości.  

Na naszym Turnieju Pan Bogdan Olewicz będzie 

pełnił rolę przewodniczącego Jury. Tegoroczna 

edycja Turnieju odbędzie się w Buskim Samo-

rządowym Centrum Kultury. Już teraz trwają 

przygotowania solistów i konferansjerów, który-

mi tradycyjnie zostaną członkowie koła dzienni-

karskiego działającego niezmiennie od jedenastu 

lat w naszym Ośrodku. Wszystkich uczniów i 

wychowanków grup  już dziś zapraszamy do po-

mocy w organizacji tego dużego przedsięwzię-

cia! 

 

 

 

 

 

 

 JULIA I JA 

 

 

Gdy odjechał Wielki Wóz, zrobiło mi się żal...  

Wszyscy pojechali już na Mleczną Drogę, na bal,  

a Julia i ja przez całą noc szykujemy cudów moc  

i jutro, skoro świt, te cuda będą służyć ci...  

 

Słoneczne skry, w których śmiech śpi,  

co kluczem jest do wszystkich ludzi,  

i słowa dwa, a kto je zna,  

ten w każdym sercu miłość wzbudzi  

i innych rzeczy sto, więc przyjdź i wybierz coś.  

 

Choć oczy czasem kleją się, nie można dać im 

spać,  

jaki byłby jutro świat, gdyby nie Julia i ja,  

bo Julia i ja przez całą noc szykujemy cudów 

moc  

i jutro, skoro świt, te cuda będą służyć ci...  

 

Klamka ze szkła, co sama gra,  

kiedy samotność drzwi uchyla...  

Zegar, co raz zatrzyma czas,  

gdy twoja wielka szansa mija  

i innych rzeczy sto, więc przyjdź i wybierz coś.  

 

 

Bo Julia i ja wtedy, gdy śpisz  

w mig możemy pomóc ci;  

zapłatą będzie nam kropelka twojej krwi...  

 

Uwierz, lub nie, ale my dwie,  

my mamy dom ze złota cały  

na jednej z gwiazd, przy której świat  

jest nieskończenie śmiesznie mały,  

więc napisz do nas list, a my będziemy wdzięcz-

ne ci!  

Więc napisz do nas list, a my będziemy wdzięcz-

ne ci!  

Julia i ja!  

 
Tekst: Bogdan Olewicz 

Kompozytor: Marcel Trojan 

https://pl.wikipedia.org/wiki/28_czerwca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1946
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bytom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Perfect_(zesp%C3%B3%C5%82_muzyczny)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lady_Pank
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korba_(zesp%C3%B3%C5%82_muzyczny)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budka_Suflera
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Ho%C5%82dys
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Ho%C5%82dys
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Jantar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urszula_(wokalistka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Universe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jury_(s%C4%85d_konkursowy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piosenka_dla_Europy_2006
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konkurs_Piosenki_Eurowizji_2006
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konkurs_Piosenki_Eurowizji_2006
https://pl.wikipedia.org/wiki/Festiwal_Tw%C3%B3rc%C3%B3w_Polskiej_Piosenki_we_Wrze%C5%9Bni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Festiwal_Tw%C3%B3rc%C3%B3w_Polskiej_Piosenki_we_Wrze%C5%9Bni
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Dnia 28.07.2018r. 

Odeszła jedna z naj-

popularniejszych wokalistek polskiego rocka  Olga 

(Kora) Sipowicz. Kobieta mądra , inteligentna, eks-

presyjna, z dużym temperamentem i charyzmą. Jej 

twórczość na stałe wpisała się w polską kulturę. Jej 

utwory w czasach PRL –u  dawały młodzieży na-

dzieję na lepszy start. Szarość i przeszywający 

smutek tamtych czasów nie przeszkadzały jej w 

byciu kolorową i radosną. Posiadała wielkiego du-

cha walki, przez co była i jest wzorem do naślado-

wania. Jest moim autorytetem i dzięki jej utworom 

odkryłam prawdziwą istotę życia. Zrozumiałam, że 

zawsze trzeba walczyć do samego końca. Jej eks-

centryczne wypowiedzi robiły na mnie niesamowi-

te i nieodparte wrażenie. Była niezwykła i wyjątko-

wa, pełna optymizmu, doceniając każdą sekundę 

swojego życia. Wkraczając na stałe do świata mu-

zyki, dokonała przełomu, tworząc nową epokę. 

Wraz z jej odejściem skończył się  dla mnie pewien 

ziemski etap w życiu. Z ogromną nostalgią wspo-

minam jej przepiękny koncert w Niepołomicach, w 

którym uczestniczyłam. Kora była w świetnej for-

mie i nic nie wskazywało na to, że za chwilę jej 

życie zostanie wywrócone do góry nogami. Od pię-

ciu lat zmagała się z ciężką chorobą, mimo to nie 

poddawała się nie tracąc wiary w poprawę swego 

stanu zdrowia. Zmartwiło to nie tylko mnie, lecz 

także wiele innych wiernych fanów artystki. Na-

stępnie przeszła okres remisji i już wtedy wydawa-

ło się, że wszystko wróci do normy. Niestety na-

dzieje bywają złudne… Zmarła w swoim domu na 

Roztoczu w otoczeniu najbliższych i swoich uko-

chanych zwierząt o godzinie 5:30.  

Dziękuję za świetne przeboje, wspaniałą charyzmę 

i charakterne wypowiedzi. Dzięki Tobie zaakcepto-

wałam w pełni swoje życie i nauczyłam walczyć z 

przeciwnościami losu… 

Nie mówię żegnaj, mówię do zobaczenia! 

Śpiewaj w rajskim ogrodzie i bądź szczęśliwa! 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Się ściemnia” 

Ściemnia się, głodne źrenice  

Skradają resztki światła  

Ściemnia się, czarny horyzont  

Zachodzi na czoło  

 

Ściemnia się, myśli zawodzą  

Kulą się ze strachu  

Moje serce jest czarne  

Jak dłonie palacza  

 

Stoisz tak cicho  

Wiem, choć nie patrzę  

Odchodzisz, czuję  

Ale nie płaczę 

Tekst:  Olga Sipowicz  (Kora Jackowska) 

Muzyka: Marek Jackowski 

Oprac: Adrianna  Kacińska 
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Jestem Marta  i za-

pewne większość z 

Was zdążyło mnie 

poznać bliżej, a nie-

którzy znają mnie 

tylko z widzenia ;) 

Uczę się w Szkole 

policealnej Technik 

BHP—ostatni mój 

rok w Ośrodku... 

Moja przygoda z kołem dziennikar-

skim zaczęła się bardzo twórczo, a 

mianowicie mogłam ujawnić swój 

talent literacki poprzez pisanie i 

umieszczanie wierszy w dziale po-

ezji. Dzięki temu przełamałam ba-

riery niepewności i braku wiary w 

siebie i swoje możliwości pisarskie. 

W 2017 roku miałam przyjemność 

wcielenia się w rolę konferasierki 

na X  Ogólnopolskim Turnieju Piosenki Poetyc-

kiej— ,,Mirek Breguła 20017’’, oraz  przeprowa-

dziłam wywiad z Panią Beatą Haładus i Tomaszem 

Bregułą. 

  W tym roku również miałam okazję po raz ostatni 

już  poprowadzić XI  Turniej Piosenki Poetyc-

kiej  ,,Bogdan Olewicz 2018’’. 

Obecnie z działu poezji awansowałam na Redaktor 

naczelną kwartalnika ‘’Z Górki”.. 

Jestem absolwentką wcześniej ukończonej w 

Ośrodku Szkoły Policealnej Technik Administracji, 

z dyplomem kwalifikacji zawodowej Obsługi 

klienta w jednostkach administracyjnych. Zmaga-

łam się w szkole niejednokrotnie z wieloma wy-

zwaniami, bywały złe i ciężkie chwile, aczkolwiek 

przewagą są piękne chwile spędzone w Busku :) 

Jednym z największych trudności jest moja choro-

ba ograniczająca mnie w niektórych czynnościach. 

Od dwóch lat jestem 

podopieczną Fundacji 

siepomaga.pl, dzięki 

której zbieram pienią-

dze na kolejne partie 

przeszczepu komórek 

macierzystych. Obecnie 

jestem po pierwszym 

podaniu komórek do 

mięśni, po którym od-

czuwam znaczną poprawę i jestem w stanie po 4 

latach na wózku, stanąć na nogi, przy pomocy osób 

trzecich. Mam nadzieję, że po kolejnych partiach 

doszczepek, będę w stanie samodzielnie chodzić :) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Opracowała Marta Pawłowska 
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W dniu 26.09.2018r. obchodziliśmy Dzień Chłopa-

ka. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował 

konkursy i zabawy. Głównym celem imprezy była 

integracja młodzieży SOSW. Dziewczęta przygoto-

wały dla chłopców życzenia i odczytały wiersz de-

dykowany specjalnie dla nich. Chłopcy wzięli 

udział w konkursie na przyszywanie guzika, zada-

nie musiało być wykonane dokładnie, estetycznie i 

szybko.Kolejny konkurs polegał na zjedzeniu jabł-

ka zawieszonego na sznurku. Dużym powodzeniem 

cieszyła się degustacja kisielu. Chłopcy byli kar-

mieni przez dziewczęta, które miały zakryte opa-

skami oczy. Odbyły się również zagadki i quizy   

słowne z wiedzy ogólnej. Na koniec imprezy dla 

wszystkich uczestników zabawy był słodki poczę-

stunek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 września w naszej szkole odbyły się wybory 

przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego na 

rok szkolny 2018/2019. W rywalizacji o to stano-

wisko wzięło udział 6 uczniów: Kinga, Nicole, Oli-

wia, Wiktoria, Krzysiek i Paweł. 

Po dwutygodniowej kampanii i walce fair play o 

zaufanie i głosy poparcia, w dniu dzisiejszym na-

stąpiło rozstrzygnięcie. W demokratycznym, taj-

nym i powszechnym głosowaniu uczniowie SOSW 

oddali głosy na swoich faworytów: 

 

Nazwisko i imię ucznia Procent poparcia 

Bernatek Kinga    30% 

Wichary Nicole    28% 

Perepiczko Paweł   18% 

Sciubis Wiktoria    12% 

Bińczyk Oliwia    8% 

Bochenek Krzysztof   4% 

A zatem od dnia 28 września 2018r. mamy nowy 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie: 

Przewodnicząca SU – Kinga Bernatek 

Zastępca ds. szkoły – Nicole Wichary 

Zastępca ds. grup wychowawczych – Paweł Pere-

piczko 

Skarbnik – Oliwia Bińczyk 

Sekretarz – Wiktoria Sciubis 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Agnieszka 

Boduszek 

 

http://szybko.Kolejny
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W dniu 9 listopada 2018 roku o godzinie 9.00 

w  Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym 

dla Niepełnosprawnych Ruchowo w  Busku – 

Zdroju odbyła się uroczysta akademia z okazji 100. 

Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Na uroczy-

stość,w której uczestniczyli: Dyrekcja Ośrodka, 

nauczyciele, uczniowie, rodzice przybył również 

Wicestarosta Buski – Stanisław Klimczak. 

Wszystkim zgromadzonym uczniowie zaprezento-

wali piękne widowisko ukazujące trudną drogę 

Polski do wolności. Na scenie pojawiały się postaci 

historyczne: Stańczyk, Tadeusz Kościuszko, Józef 

Piłsudski, kosynierzy, polska szlachta, żołnierze. 

Duże wrażenie zrobiła dekoracja oraz kostiumy, 

które przygotowali uczniowie wraz ze swoimi 

opiekunami. Całość widowiska kończyła pieśń oj-

czyźniana Rota, którą wraz z występującymi w 

widowisku uczniami odśpiewali wszyscy zgroma-

dzeni. W przepojonej patriotyzmem atmosferze , o 

godzinie 11.11 uczniowie, Dyrekcja, nauczyciele, 

pracownicy Ośrodka, a także rodzice wspólnie od-

śpiewali wszystkie zwrotki hymnu państwowego 

 

Oprac. Marta Kolanowska 

 

Dnia13 listopada 2018 r. uczniowie Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku-

Zdroju, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo

-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach oraz Regio-

nalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ka-

zimierzy Wielkiej wraz z nauczycielami wzięli 

udział w pikniku integracyjnym pt. „Prawdziwe 

szczęście na końskim leży grzbiecie”. Impreza od-

była się w ramach współpracy z Buskim Klubem 

Jeździeckim „Wiraż” oraz Fundacją „Błękitne nie-

bo”. Piknik miał na celu zintegrowanie uczestni-

ków poprzez wspólne wykonywania zadań, do-

strzeganie możliwości płynących ze wspólnego 

wypoczynku na łonie natury  z wykorzystaniem 

walorów jazdy konnej, rozwijanie umiejętności 

współdziałania w grupie i stwarzanie sytuacji 

sprzyjających dobrej zabawie. Wychowankowie 

mieli możliwość poznania historii i topografii Bu-

ska –Zdrój podczas przejażdżki pojazdami o napę-

dzie ekologicznym Słoneczny Bus. Uśmiechu na 

twarzy dostarczyli  animatorzy i zespół muzyczny, 

którzy zachęcali do wspólnej zabawy. Przerwę 

miedzy zadaniami i zabawami wypełniły gorące 

posiłki. Radości nie było końca, a wszystko za 

sprawą dobrej zabawy i pięknej słonecznej aury. 

Piknik był dofinansowany przez Samorząd Woje-

wództwa Świętokrzyskiego ze środków PFRON. 

Marcin Kilijanek, Marzena Woźniak, Barbara Wój-

cik, Barbara Stasik 
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22 października w naszym 

Ośrodku odbył się konkurs lepie-

nia pierogów  na czas. Do rywa-

lizacji przystąpiło 7 dwuosobo-

wych drużyn reprezentujących 

grupy wychowawcze oraz 1 dru-

żyna, w skład której weszli 

przedstawiciele wychowawców 

pracujących w Ośrodku.  Zada-

niem uczestników było przygoto-

wanie ciasta i ulepienie z niego 

jak największej ilości pierogów 

w ciągu 20 minut.  Ocenie podlegały również hi-

giena pracy, organizacja i estetyka stanowiska pra-

cy. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czu-

wała czteroosobowa komisja, która  bacznie przy-

glądała się pracy poszczególnych drużyn, służąc 

radą i zbierając informacje do ogólnej oceny pracy 

zespołów. Wybór zwycięzcy był niełatwy, gdyż 

wszyscy uczestnicy bardzo ambitnie podeszli do 

zadania i wykazali wysokie umiejętności kulinarne.  

 

Koleżanki i W sumie ulepiono 256 pierogów, a 

konkurs zakończył się wspólną degustacją. Dla 

wszystkich był to więc niezapomniany wieczór, 

bogaty w zdobyte umiejętności, wiedzę kulinarną, 

a przede wszystkim dobrą zabawę. 

 

  Marzena Podkowa 
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FOTOGRAFIA - MOJE HOBBY 

 

 Fotografią interesuję się od paru lat, ale od 

trzech poświęcam jej więcej czasu i zaangażowa-

nia. W gimnazjum zabierałam praktycznie wszę-

dzie aparat cyfrowy. Był to CANON. 

Tak zaczynałam "bawić" się w fotografa.  Obecnie 

też używam lustrzanki tej firmy. Bardzo lubię 

uchwycać ciekawe obrazy. Głównie lubię robić 

zdjęcia ludziom, a najbardziej portretowe. 

 Mam za sobą parę sesji zdjęciowych, tych robio-

nych przeze mnie, a także ja parę razy miałam 

okazję stanąć po drugiej stronie aparatu. Zaintere-

sowanie to wymaga dużo nauki, ale czego się nie 

robi dla pasji... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy robię zdjęcia komuś lub obiektowi, to staram 

się, aby zdjęcie było najlepsze. Jestem samoukiem, 

nigdy nie byłam na żadnym kursie fotografii. Bra-

łam również udział w różnych konkursach fotogra-

ficznych. Prowadzę konto na facebooku i instagra-

mie , gdzie umieszczam zdjęcia . 

Wiem, że nie będę pracowała  w tym zawodzie, 

ponieważ jest dużo fotografów na rynku pracy i 

ten zawód wymaga bardzo dobrego, drogiego 

sprzętu oraz pracy w terenie. Traktuję to tylko jako 

hobby. 

Podczas sesji zdjęciowych podpowiadam niekiedy 

modelce lub modelowi, jak ma się ustawić do zdję-

cia. Wrzucone zdjęcia przerabiam w programach , 

ale nie z przesadą. 

Przed moim obiektywem również stawali ucznio-

wie naszego ośrodka :) 

W tym artykule chciałam się również podzielić z 

Wami moimi pracami. 

 

 

Więcej zdjęć znajdzie na IG : 

fotografiamojehobby   - Nicole :)  
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Co nosić w tych sezonach, aby być  na czasie? :) 

A więc wraca znowu moda lat 80( marynarki z 

szerokimi ramionami, szerokie paski, bły-

ski, zwierzęce printy, eksponowanie logo, a 

także falbany). 

Zwierzęce wzory ( płaszcze w panterkę, lub 

cętki innych dzikich kotów, sukienki w 

zwierzęce wzory np. zebra lub wąż). 

Krata ( w tym przypadku stawiajcie na żółtą 

lub czerwoną kratę). 

Peleryny, poncza i narzu-

ty (przeciwdeszczowe faktury, ciepłe wełny 

i futra, ale również ciężkie skóry, wieczoro-

we aksamity oraz zwiewne jedwabne satyny 

i tiule, równie różnorodna będzie kolorysty-

ka. W stricte sezonowej palecie pojawiają 

się czernie, zgniłe zielenie, szarości, grana-

ty i brązy, ale doskonałym remedium na 

jesienno-zimową aurę mogą stać się mocne 

kolory, jak czerwony, turkusowy lub żół-

ty).  

Magenta ( różowe su-

kienki, płaszcze, gar-

nitury, spódnice i 

spodnie). Jeżeli oba-

wiacie się tak wyrazistego koloru w styliza-

cji, postawcie na jeden element, albo zdecy-

dujcie się wyłącznie na detal, np. torebkę, 

szal lub nakrycie głowy. Spróbujcie też sto-

nować magentę czernią. 

Neonowe kolory (Krzykliwe, jaskrawe kolo-

ry, które bardziej charakterystyczne są jed-

nak dla sezonu wiosenno-letniego, doskona-

le rozjaśnią chłodny i ponury okres jesienno

-zimowy ). 

Plastikowa moda ( lakierowane płaszcze z la-

teksu, transparentne peleryny z plastiku, a 

także gniecione sukienki z efektem hologra-

ficznym). 

Styl romantyczny ( zwiewne spódnice, koron-

kowe sukienki, malarskie kwiaty, kobiece 

falbanki). 

Kwiatowe wzory (egzotyczne rośliny w ener-

getycznych bar-

wach, a także sezonową 

martwą naturę w ciem-

nej palecie).  Mocnym trendem bę-

dą malarskie printy. 

Skórzane sukienki(płaszcze 

typu sukienki,) 

Opracowała 

Nicole Wichary 
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Serial  TV  „Grimm” 

Wszyscy znamy Baśnie Braci 

Grimm, ale czy faktycznie sły-

nęli tylko z pisania bajek, a mo-

że zajmowali się kompletnie 

czymś innym. Zaciekawieni? 

Zapraszam na krotką recenzje. 

 

Młody detektyw, Nick Burc-

khardt, zaczyna widzieć dziwne 

rzeczy. Spotyka osoby, których 

twarze na jego oczach zamieniają się w karykatu-

ralne gęby różnych bestii. Jest zdezorientowany. 

Gdy odwiedza go umierająca ciotka – lakonicznie 

tłumaczy mu, że jest potomkiem Grimmów, którzy 

zajmowali się dokumentowaniem wybryków natu-

ry a ich zadaniem było likwidowanie tych stworów. 

Nasz detektyw, jako potomek tego znamienitego 

rodu, jest w stanie dostrzec coś, czego nie widzą 

normalni ludzie – potwory ukrywające się pośród 

ludzi. 

Gdy ciotka umiera, zostawia mu przyczepę pełną 

starych książek i dzienników opisujących najróż-

niejsze potwory, broń oraz fiolki o nieznanej za-

wartości. 

Serial Grimm należy do gatunku fantasy, który 

osobiście uważam za najlepszy jaki oglądałam. Jest  

zarówno pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji, 

nutek grozy, jak  również niezapomnianych wrażeń 

i ciekawych wątków 

miedzy bohaterami. 

Tajemniczości doda-

ją cytaty z książek 

Braci Grimm, poka-

zujące się przed roz-

poczęciem każdego 

odcinka, które two-

rządramaturgię oraz 

wzbudzają ciekawość 

widza. Każdy kolej-

nycytat powiązany 

jest z nowym śledz-

twem naszego głów-

nego bohatera, a połączenie kryminału z baśnią po-

zwala tworzyć całkiem fajne historie, które wciąga-

ją od pierwszego  odcinka- chce się więcej i wię-

cej... 

Kolejne epizody intrygują i zmuszają do zastana-

wiania się nad dalszym rozwojem akcji. 

Weir Mitchell, aktor wcielający się w Monroe oraz 

Bree Turner, to najsympatyczniejsi bohaterowie 

występujący w tej historii. Nie tylko zapewniają 

nieodzowny „element humorystyczny”, ale kiedy 

trzeba, są skorzy do pomocy i bardzo chętnie po-

magają Nickowi w rozwiązaniu spraw związanych 

z wesenami ( tak nazywane są te potwory -ludzie). 

Uważam, że jest to bardzo dobry serial i szalenie 

wciągający. Oferuje naprawdę godną porcje roz-

rywki i niepowtarzalne emocje, jednym słowem 

jest to jak przejażdżka na rollercoasterze. Warto 

obejrzeć!! 

 

Powieść Nicol Yoon  

„Ponad wszystko” 

  Czy świat może być 

dla nas zagrożeniem? 

Co może nam się coś 

stać?  

Miłość matki do 

dziecka jest niewy-

obrażalna, potężna i 

bezwarunkowa. De-

biutancka powieść 

„Ponad wszystko” 

Nicol Yoon, to nie tylko opowiastka o pierwszej, 

nastoletniej miłości, ale przede wszystkim o matce, 

która chce ochronić swoją córkę.  

Osiemnastoletnia Madeline całe życie jest za-

mknięta jak w bańce. Dziewczyna nigdy nie wyszła 

poza swój dom, bo świeże powietrze mogłoby ją 

zabić. Wszystko czego nauczyła się o świecie i o 

życiu pochodzi z książek, Internetu i opowiadań 

matki lub zaprzyjaźnionej pielęgniarki, która bacz-

nie sprawuje opiekę nad nią. Kiedy była mała 

stwierdzono u niej niewyleczalną, rzadką chorobę 
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zwaną SCID, w skrócie - dziewczyna jest uczulona 

dosłownie na wszystko, nawet na pyłki latające w 

powietrzu. Jednak oddana matka zapewniła córce 

dom, w którym bez problemu może żyć. Ale co to 

jest za życie? Mad nigdy nie pójdzie do szkoły, nie 

zakocha się, nie pójdzie do biblioteki. Dziewczyna 

zwaną SCID, w skrócie - dziewczyna jest uczulona 

dosłownie na wszystko, nawet na pyłki latające w 

powietrzu. Jednak oddana matka zapewniła córce 

dom, w którym bez problemu może żyć. Ale co to 

jest za życie? Mad nigdy nie pójdzie do szkoły, nie 

zakocha się, nie pójdzie do biblioteki. Dziewczyna 

mimo całej tej absurdalnej sytuacji, w której się 

znajduje, jest szczęśliwa. Aż do dnia, kiedy do do-

mu naprzeciwko wprowadza się nowa rodzina… 

„Ponad wszystko” nie jest zwykłą, przewidywalną 

historyjką o dwójce nastolatków. To przede 

wszystkim przepiękne opowiadanie o życiu w za-

mknięciu, wielkich marzeniach i walce z przeciw-

nościami losu. Autorka napisała fabułę na tyle 

„głęboką”, skłonną do przemyśleń, ale i na tyle lek-

ką, że nie popadamy w smutek. Powieść okazuje 

się przyjemną historią, którą „pokonujemy” do-

słownie w jeden wieczór. Część książki to liczne 

rysunki czy szkice bohaterki, w taki lub inny spo-

sób ukazujące jej życie. 

„Ponad wszystko” to bardzo życiowa historia. 

Wszak nie co dzień nasze życie pełne jest wrażeń, 

emocji. Czasem wkrada się w nie rutyna, by na-

stępnie mogło nabrać rozpędu i przyspieszyć w 

swym biegu. Taka jest właśnie historia Mad, którą 

serdecznie polecam każdemu. 

                                   Justyna Grońska  gr  II 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 26-28.10.2018r. uczestniczyliśmy w XI 

Ogólnopolskim Integracyjnym Zlocie Drużyn Har-

cerskich Nieprzetartego Szlaku w Łosicach. 

Uczestnikami zlotu z naszej drużyny byli: Patrycja 

Banaś, Karolina Kruk, Mikołaj Bochenek, Michał 

Ból, Mariusz Szostak oraz Hubert Kordowski. 

Drużyna z Łosic bardzo serdecznie nas ugościła i 

przywitała podczas apelu otwierającego  zlot, na 

którym  przedstawialiśmy  drużyny. 

W sobotę  po śniadaniu wyruszyliśmy z mapą na 

grę terenową. Mieliśmy do odnalezienia 9 punk-

tów, na których czekały na nas zadania do wykona-

nia np. odśpiewanie dla trzystu papug piosenki har-

cerskiej, strzeleniu 100 goli, udekorowanie pierni-

ka, wypełnienie plakatu skrawkami materiału, na-

karmieniem zwierząt w mini zoo, odnalezienie po-

mnika Józefa Piłsudskiego, oraz szereg innych. Po 

pełnym wrażeń dniu mogliśmy zintegrować się na 

dyskotece. 

Na końcowym apelu otrzymaliśmy dyplom, ko-

szulki oraz słodkości na drogę. 

Dzięki takim spotkaniom nabywamy umiejętności: 

integracji w grupie, orientacji w nowym terenie, 

zdobywana umiejętności harcerskich, przełamywa-

nie swoich barier fizycznych i psychicznych oraz 

doskonalimy  vademecum harcerza. 

    Edyta Bugajna 
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Sport jest formą aktywności fizycznej, dzięki której 

człowiek  polepsza zarówno swoją sprawność fi-

zyczną, jak i wytrzymałość. Można go uprawiać w 

grupie, jak i samodzielnie w  różny sposób: amator-

sko, czyli inaczej dla rozrywki, przyjemności.; wy-

czynowo- inaczej dla rywalizacji o jak najlepszy 

wynik, jak i profesjonalnie – dla zarobku. 

 W każdej dziedzinie jednak trzeba liczyć się 

z kontuzjami, przez które musimy przerwać karie-

rę, aby je wyleczyć. Niekiedy jednak jest tak, że 

człowiek już nigdy nie wróci  do  dyscypliny, którą 

dotychczas uprawiał. Wszystko zależy od tego, jak 

poważny ma uraz. 

 Każda dyscyplina ma w sobie coś, co spra-

wia, że przyciąga rzesze fanów. Mianowicie to, że 

w sporcie nigdy nie jest nudno, jest rywalizacja, 

emocje, radość, ale przede wszystkim zabawa. 

Oczywiście, zdarza się, że dojdzie do przepycha-

nek, konfliktów. Z tym trzeba się liczyć zawsze, 

powodem tego mogą być emocje, niezadowolenie z 

wyniku. Jednak, nie zawsze może wygrać lepszy. 

Czasem zdarza się, że zawodnicy, którzy są teore-

tycznie na straconej pozycji, wygrywają , bo po 

prostu umieją się bawić grą albo są w lepszej dys-

pozycji. 

 Ja osobiście uwielbiam każdą dziedzinę spor-

tu,  jest jednak ten, który powoduje u mnie szcze-

gólną radość. Jest nią piłka nożna. Pomimo tego, że 

za jedną piłką biega po całym boisku  22 osoby, to 

widzę w niej to coś, co sprawia, że wkręca mnie 

ten sport. A dokładnie, chodzi mi o to, jak niektó-

rzy piłkarze, zwłaszcza ci światowej klasy, którzy 

są obecnie, jak  również ci, co zakończyli swoje 

piękne kariery, robią, czy też robili z piłką niesa-

mowite widowiskowe rzeczy, zupełnie nadzwy-

czajne. Można by ich było wymieniać długo. Po-

cząwszy od bezwzględnie jednego z najlepszych 

wirtuozów, niegrającego już, brazylijskiego piłka-

rza Ronaldinho, czy też Argentyńczyka Diego Ma-

radony, po dzisiaj, chociażby taki Messi z Argenty-

ny, Ronaldo z Portugalii, czy też nasz polski Piotr 

Zieliński. 

 

 

 

 

         

 

 

Opracował: Piotr Nowaczyk gr.VIII 
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W atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Naro-

dzenia odbyło się kolejne spotkanie koła kulinarne-

go  pod hasłem: ,,Pieczenie świątecznych pierni-

ków”.  

Ciasto piernikowe z dużą ilością miodu 

i  przyprawy korzennej  to podstawowy i nie-

odzowny element polskiej tradycji. Młodzi cukier-

nicy wykazali się dużą kreatywnością podczas 

przygotowywania i zdobienia świątecznych ciaste-

czek. Oto przepis na pierniczki.  

 

 Składniki: 

     1/2 kg miodu 

     1/2 kg margaryny 

     1/2 kg cukru kryształu (z tego 15 dag upalić 

na karmel) 

     6 żółtek 

     4 jaja 

     łyżka sody 

     1 proszek do pieczenia 

     1 łyżka kakao 

     2 opakowania przyprawy do piernika 

    mąka: tyle, ile zabierze ciasto (ok. 2 kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sposób wykonania:  

 Margarynę utrzeć z cukrem, dodać żółtka jaja i 

pozostałe składniki, na końcu mąkę wymieszaną z 

proszkiem do pieczenia sodę, przyprawę do pierni-

ka, kakao. 

 Zagnieść ciasto, w razie potrzeby podsypując 

mąką. 

 Rozwałkować i wykrawać foremką różne 

kształty pierniczków. 

 Układać na wysmarowanej tłuszczem blaszce i 

upiec. 

Po ostudzeniu polukrować lub przybrać wg własne-

go uznania. 

 Lukier:  

     2 białka 

     30-40 dag cukru pudru 

    szczypta kwasku cytrynowego 

 Sposób wykonania:  

 Ucierać białko z cukrem pudrem tak długo, aż 

masa stanie się gęsta i pulchna. 

 Przyprawić szczyptą kwasku cytrynowego. 

 Dla uzyskania innego koloru można dodać 

odrobinę kakao lub kilka kropel soku z buraka 

czerwonego. 

Ozdobić pierniczki. 

 

 

 

 

 

Oprac. Marzena Podkowa 
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Co zawsze bierze informatyk na turniej rycerski?  

 

- Kopię zapasową. 

* 

U mechanika. 

- Słucham, w czym mogę pomóc? 

- Mój samochód nie chce ruszyć. 

- To jest koń. 

- Bo samochód nie chce ruszyć! 

* 

- Mamy twego syna... 

- To straszne! Czego chcecie? 

- Przyjedź pan i go odbierz, zaraz zamykamy 

przedszkole 

* 

W który dzień tygodnia nie możemy dzielić? 

- W niedzielę. 

* 

Przychodzi pacjent z kijem do lekarza. 

- Po co panu kij? - pyta lekarz. 

- Odstrasza wilki. 

- Ale tu nie ma wilków! 

- Widzi pan, jak dobrze działa? 

* 

Mama do Jasia: 

- Wiesz, ta dziewczyna, którą przyprowadziłeś, jest 

bardzo ładna i miła, ale wysyłając Cię po osiem-

nastkę, miałam na myśli śmietanę  

* 

 

Kolega pyta kolegę: 

- I jak było po zakończeniu roku? 

- Eeeee, dwa razy dostałem lanie od ojca.. 

- Dlaczego aż dwa ? 

- Pierwszy raz jak zobaczył świadectwo, a drugi 

jak się połapał, że to jego 

* 

Co to jest dziedziczność? - pyta nauczyciel 

ucznia. 

Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń dostaje 

dwóję za wypracowanie, które napisał jego ojciec 

Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do 

pokoju nauczycielskiego i mówi do dyrektora:  

- Ech, ta 2A! Nie wytrzymam z tymi baranami! 

Pytam ich, kto wziął Bastylię, a oni krzyczą, że to 

żaden z nich! 

 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny:  

- Jasiu, co ten wzór oznacza?  

- To jest, ojej, mam to na końcu języka...  

- Dziecko wypluj to natychmiast, bo to kwas siar-

kowy 

 

Nauczyciel biologii pyta Jasia: 

-Po czym poznasz drzewo kasztanowca? 

-Po rosnących na nim kasztanach. 

-A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie ma? 

-To ja poczekam...  

Nauczyciel kazał Jasiowi napisać w zeszycie 100 

razy: "Nigdy nie będę mówił do nauczyciela "TY". 

Nazajutrz Jasio przynosi zeszyt. 

- Dlaczego to zdanie napisałeś nie 100, ale 200 ra-

zy? 

- Bo cię lubię Kaziu!  

 

Oprac. Redakcja   
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Imię i nazwisko: 

KUPON  36 

HASŁO: 

  

j 

 

 

 

 

                           

 

 Rozwiąż jolkę o pozytywizmie i odczytaj hasło. W tym rodzaju krzyżówki rozwiązujący ustala nie tyl-

ko właściwe odpowiedzi, lecz także miejsca ich wpisywania. Treści haseł podano w przypadkowej ko-

lejności. Hasła zaczynamy wpisywać od miejsc zaznaczonych cyframi. Rozwiązanie stanowią litery z 

zaznaczonych pól czytane rzędami. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie:

 

Pionowo   

Nazwa tej epoki pochodzi od tytułu pracy Augusta Comt’a. 

Poziomo 

… Orzeszkowa, autorka wielu pozytywistycznych utworów 

Namalował m.in. „Żydówkę z cytrynami”. 

Organiczna lub u podstaw 

Nazwisko autorki Roty 

Imię autora Trylogii 

Inaczej utylitaryzm 

Napisał m.in. „Śmierć urzędnika” 

Spolszczona forma imienia autora powieści „Germinal”, głównego przedstawiciela naturalizmu 

Pogląd filozoficzny uznający naukę za główne źródło wiedzy o  świecie 

Główny bohater „Zbrodni i kary” 

                                    

Wycięte kupony z hasłem prosimy zanosić 

do pokoju nr 1 do Jowity Szenejko (grupa I), 

czekają nagrody ! 
 


