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Opowieści z Narnii…
Pierwszego czerwca
czyli w Dzień Dziecka
udaliśmy się do Zagórza
do zamku Grodno, na
organizowany przez naszą placówkę co roku już

W TYM
NUMERZE:
Polsko – nie- 2
mieckie prze-

2 0 1 4 / 2 0 1 5

VIII Turniej Rycerski.
Tym razem w szranki
stanęli rycerze, giermkowie i damy z 13 placówek. W tym roku tematem przewodnim były
„Opowieści z Narnii’’, a
zaszczycił nas swą obecnością król i królowa w
osobach Starosty Wałbrzyskiego Jacka Cichury
oraz pani poseł Izabeli
Katarzyny Mrzygłockiej,
którzy przybyli z całą
świtą dworzan poseł p.
Agnieszką Kołacz –
Leszczyńską, senatora p.
Wiesława Kiliana, Wójta

Gminy Walim p.
Adama Hausmana
oraz p. Roberta
Jagłę, którzy swoim
honorowym Uczestnicy VIII Turnieju Rycerskiego
patronatem objęli
naszą imprezę.
boru do koloru.
Potem zaczęła się
Na sam koniec turnieju byrywalizacja. Były ły oczywiście nagrody. Zwyróżne konkurencje, cięzcami VIII Turnieju Rym.in.
sportowe, cerskiego okazała się drużysprawnościowe, ale na Rembowskich Mooveteż sprawdzające rs’ów z MOW w Rembowie.
naszą wiedzę na te- II miejsce zajęły Sobótczanki
mat książki. Obej- z MOW w Sobótce. III miejrzeliśmy również pokaz sce przypadło Mowianom z
ratownictwa przygoto- MOW w Wałbrzychu. Nasz
wany przez GOPR oraz ośrodek zdobył trzy pierwsze
pokaz walk rycerskich miejsca za stroje – Damy
grupy działającej przy Dworu, Giermka oraz ryceZamku Grodno.
rza.
Po zawodach wszyscy
Wszyscy jednogłośnie
mogli zjeść pysznej gro- orzekli, że był to jeden z najchówki, bigosu, lub fajniejszych Dni Dziecka.
kiełbasy z grilla, do wyAngelika Szczęch
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SZKOŁO

Konkurencja wciąganie na
linie

STR.

Polsko – niemieckie
przebywanie

2

5 czerwca odwiedziła nas niemiecka
grupa przyjaciół
z Neustadt. Wszyscy przywitaliśmy
ich serdecznie.
Mimo bariery jęZajęcia w Krzyżowej
zykowej dogadywaliśmy się bez problemów , a wspólne
zabawy i wycieczki
sprawiły, że po kilku dniach znajomości czuliśmy się, jak
gdybyśmy znali się
od dawna.
W pierwszą poszliśmy już następnego
upalnego dnia na
Włodarz, zwiedzili-

śmy sztolnie, a pani
przewodnik opowiedziała o historii tego
miejsca.
Celem kolejnej był
Oświęcim, który znów
niestety wiązał się ze
wspólną smutną historią.
Z powrotem pojechaliśmy do Krzyżowej, przebywaliśmy 5
dni, wspólnie bawiąc
się i rywalizując, ale
także poznając historię
swojego kraju, przeżywając wspólnie
smutki i radości
chociaż tych drugich było zdecy-

Grupa na wrocławskim rynku

Pałacyk w Krzyżowej
dowanie więcej. Pobyt w
Krzyżowej był bardzo
przyjemny wszyscy się z
sobą zaprzyjaźnili i szkoda było się rozstawać.
Ale w myśl powiedzenia, że wszystko co dobre
też kiedyś się kończy w
sobotę rozstaliśmy się i
wróciliśmy do placówki.
Dominika Pawłowska

Pałacyk w Krzyżowej

Parodia w Wałbrzyskim Teatrze
Uczestniczki projektu
RUWNAJ po raz kolejny odwiedziły Teatr
Dramatyczny im. J.
Szaniawskiego w Wałbrzychu. Tym razem
dziewczęta przybyły
na spektakl pt. „SZOA
SHOW. Parodia makabryczna”. Opowiadał
on o troskliwym Żydzie,
WIADOMOŚCI

który licząc na pieniądze mężów swych 5
córek szukał dla nich
bogatych kawalerów.
Jednak serce nie sługa
i dlatego jedna z nich
zakochała się w biednym krawcu, mimo że
ojciec wybrał dla niej
bogatego wdowca w
sędziwym wieku. Gdy

ta dowiaduję się o tym jest
załamana, ponieważ kocha
krawca i nie chce nikogo innego.
Jakie zabawne perypetie
przedstawione są w tym spektaklu i dlaczego autor nazwał
go parodią musicie zobaczyć
sami. Nam bardzo się on podobał i dlatego polecamy.
Gabriela Kałużny
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Pisza o nas
w Tygodniku
Wałbrzyskim

„Dziewczyna warta grzechu…”
19.06.2015 dziewczyny
z projektu RUWNAJ pojechały do kina Cinema 3D w
galerii Victoria w Wałbrzychu. Na sali przeważa płeć
damska, film zaczyna się
dość ciekawie… Młoda, ładna kobieta, o blond włosach
o imieniu Isabella, nadaje
sobie pseudonim Izzy
(Iskra) i zaczyna pracować
w zawodzie call girl. Sypia
z różnymi mężczyznami jed-

nak pewnego razu trafia jej się
bardzo dziwny klient… Po
wszystkim oferuje jej 30 tysięcy
euro jeśli nigdy więcej nie zrobi
tego dla pieniędzy. Zaskoczona
Izzy zgadza się na propozycję i
od dziś jest już Isabellą… Zaczyna zmieniać swoje życie,
idzie na casting do filmu, który
wygrywa, później jednak okazuje się, że jego reżyserem jest facet który złożył jej tą ciekawą
propozycję nie do odrzucenia.

Wszystko w życiu aktorów
zaczyna się mieszać i już nie
wiadomo co kto i z kim, bo
wygląda na to, że każdy z każdym… W pewnych momentach było naprawdę śmiesznie,
choć od filmu oczekiwałam
czegoś więcej, ale mimo
wszystko polecam obejrzeć w
któryś z letnich, nudnych wieczorków.
Angelika Szczęch

Arka tym razem nie na morzu
15 czerwca reprezentacja
z naszej placówki uczestniczyła w prezentacji sztuki pt.
„Moralność Pani Dulskiej” w
wykonaniu teatru ARKA. Sam
spektakl był bardzo zabawny
i przyjemnie się go oglądało.
Ale teatr, który go wystawił,
aktorzy… To było istne objawienie. Teatr Arka powstał we

Wrocławiu i tam też miał swoje
pierwsze 5 minut. Ekipa liczy 30
osób, w tym 13 osób niepełnosprawnych, a raczej
„pełnosprawni inaczej’’… Wracając jednak do przedstawienia
opowiadało ono o bardzo pewnej
siebie kobiecie, która nie widziała
nikogo
i niczego poza czubkiem własnego nosa. Miała męża,

syna, dwie córki i dwie niepełnosprawne gosposie. Los
chcąc, nie chcąc sprawił, że
jej syn zakochał się w jednej
z nich, bo widział w niej
człowieka, którego nie mogła
dostrzec Pani Dulska… Moim zdaniem spektakl był
świetny, a aktorzy jeszcze
lepsi! Polecam.
Angelika Szczęch
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Żegnaj Aquaparku

Czerwiec był ostatnim miesiącem
również zajęć na pływalni.

Chociaż

nieraz nie chciało nam się ćwiczyć żabki czy kraula i poleniuchowałybyśmy
najchętniej w jacuzzi, to dzisiaj wiemy, ze będziemy tego żałować, ponieważ skutecznie zostałyśmy zarażone
basenowym szaleństwem, a zbliżające
się wakacje dadzą nam niejednokrotnie szansę na

popisy, oczywiście w

granicach rozsądku..
Paulina Pilip

ŻEGNAJ SZKOŁO!

Klasa II ZSZ

Klasa III MOS

Klasa III MOW

Klasa I MOW
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