
bardzo motywująco i po 

występie zbierałyśmy tylko 

gratulacje.  

   Poczułyśmy się zaszczy-

cone, że mogłyśmy w ten 

sposób podziękować 

tym żyjącym jeszcze 

żołnierzom, którzy byli 

obecni jak i tym, którzy 

słuchali nas gdzieś zza 

grobów.      

   Chwała tym, którzy 

oddali życie za naszą 

ojczyznę . 

 

Gabriela Kałużny 

   8 maja przybyliśmy 

na Cmentarz Ofiar Fa-

szyzmu w Walimiu, aby 

wspólnie ze społeczno-

ścią Walimia uczcić Na-

rodowy Dzień Zwycię-

stwa.  

   W tym dniu powierzo-

no nam trzy ważne za-

dania: pełnienie wart 

honorowych, złożenie 

wiązanki na Grobie Nie-

znanego Żołnierza oraz 

przygotowanie piosenek 

poświęconych 

II wojnie świa-

towej. To wła-

śnie to ostatnie 

zadanie budziło 

u nas najwięcej 

emocji, ponie-

waż nigdy do 

tej pory nie 

śpiewałyśmy na tak waż-

nej uroczystości środowi-

skowej.  Jednak  panująca 

w trakcie atmosfera pod-

niosłości wpłynęła na nas 

Bóg , honor, ojczyzna !!! 
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Bóg , honor, oj-

czyzna !!! 
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Grupa wokalna z nauczycielami śpiewu 

Pamiątkowa fotografia z kombatantami 

Delegacja ZPR wręczająca  wiązankę 

ZPR na warcie honorowej 
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Żyję bezpiecznie  nie tylko w domu  

Rowerem przez świat 

Kajetan w Wałbrzychu  

   Uczestniczki pro-

jektu RUWNAJ po 

raz kolejny odwiedzi-

ły Teatr dramatyczny 

w Wałbrzychu. 

S p e k t a k l  p t . 

„Obywatel K”  opo-

wiadał o dziennikar-

ce, która próbuje 

przypomnieć ludzko-

ści o Kajetanie, który 

był bohaterem Soli-

darności. Młody 

człowiek był przeciw-

ny budowie autostrady, 

siedział w swoim 

ogródku i milczał, czy-

tał wiersze oraz podle-

wał swoje rośliny, nie 

pozwolił,  aby w tym 

miejscu zabudowano 

jego ziemię. Dzienni-

karka odbyła szereg 

spotkań z politykami, 

prezydentami i samą 

szarą rzeczywistością.  

   Według mnie autostrada 

to symbol nowoczesności, a 

protestujący pragnie nam 

uświadomić, że nie warto 

jej wprowadzać ponad 

wszystko.  

   To bardzo poważny ob-

raz, ale jednocześnie zmu-

szający do refleksji    i wła-

śnie to mi się najbardziej w 

nim podobało.  

                                                                                                         

Aleksandra Milewska 

zjeżdżamy z góry bezcen-

ny, dlatego chętnie wzięli-

śmy udział 13 maja w kom 

kursie rowerowym.  

   Zebraliśmy się więc na 

boisku przy internacie      i 

zaczęliśmy rywalizacje, a 

właściwie była to bardziej 

zabawa. Konkurencje  był 

różne, ale zawsze związa-

ne z rowerem i bezpie-

czeństwem podczas poru-

szania się na nim. Naj-

dziwniejsze jest jednak to, 

że mimo iż wydawały się 

   Kto z nas nie lubi jeź-

dzić na rowerze, a ten 

wiatr we włosach kiedy 

bardzo łatwe to niektó-

rym sprawiły nie lada 

problemy. Popołudnie 

minęło więc w miłej 

atmosferze i wszyscy 

bardzo fajnie sie bawili.   

   Zachęcam więc was  

wszystkich do takiej for-

my spędzania wolnego 

czasu. 

      

 Magdalena Gorąca  

szym pisałyśmy indy-

widualnie test wiedzy. 

Drugi etap był nieco 

trudniejszy, chociaż i 

w tym dałyśmy radę. 

Polegał on na przeje-

chaniu rowerem toru 

przeszkód. Trzeci etap 

był bardziej złożony 

od pozostałych. Po 

pierwsze musiałyśmy 

udzielić pomocy Poli-

cji przedstawiając ry-

sopis przestępcy, po drugie 

należało powiedzieć  straża-

kowi  co zrobić w czasie po-

żaru.  Po trzecie miałyśmy 

udzielić pomocy przy złama-

niu oraz poparzeniu.     

   Pomimo tego, że nie zaję-

łyśmy żadnego miejsca to 

zdobyłyśmy dużo nowych 

wiadomości i umiejętności.                                                                                                                                                   

                                                                                                                                  

Emilia Sitek      

   6 maja finalistki 

szkolnego etapu kon-

kursu VII/XI Dolnoślą-

skiego Konkursu Bez-

pieczeństwa dla Dzieci 

i Młodzieży „Uczę się 

bezpiecznie żyć” 2015 

pojechały do Ząbkowic 

Śląskich, aby reprezen-

tować naszą placówkę. 

Międzyszkolne  zmaga-

nia podzielone  zostały 

na trzy etapy. W pierw-

W I A D O M O Ś C I            Z  Z I E L O N E J  G Ó R K I  

Martyna w konkurencji rowerowej 
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     Dwudziestoletnia Adaline 

jadąc autem w czasie burzy    

spowodowała wypadek i uderzył     

ją piorun, na skutek tego        

p r z e s t a ł a  s i ę  s t a r z e ć .   

   Od tamtego czasu musiała 

ukrywać się przed władzami. 

Aby nie wzbudzać zaintereso-

wania ciągle zmienia miejsce 

pobytu i tożsamość . Bardzo 

przeżywa kiedy widzi dookoła 

starzejących się przyjaciół i ro-

dzinę. Zmęczona podróżami po-

stanawia zatrzymać się w jednym 

mieście na stałe i żyć jak każdy 

przeciętny człowiek. Tutaj pozna-

je ukochanego, jednak cierpi my-

śląc o  przyszłości.  Postanawia 

wiec wyznać ukochanemu praw-

dę.  Jak zakończy się ta historia, 

chcesz poznać jej dalszy ciąg 

koniecznie idź do kina! Uczest-

niczki projektu RUWNAJ były 

bardzo zachwycone oraz wzru-

szone tym filmem, może 

spodoba się i Tobie.    

                                                                                                                                                        

Emilia Sitek 

ry się tam znajdowali. Na 

Wielkiej Sowie odbyło się 

ognisko, przy który smażyli-

śmy kiełbaski i śpiewali róż-

ne pieśni, wszyscy doskonale 

się bawili. Pod koniec impre-

zy był pokaz sztucznych 

ogni, które wyglądały pięk-

nie na tle nieba w nocy. Za-

bawa była wspanialsza niż 

się spodziewałyśmy.  

   Zachęcam wszystkich, któ-

rzy lubią górskie wędrówki 

tego typu doświadczeń. Je-

stem przekonana, że spodoba się 

Wam to co przeżyjecie. 
 

Patrycja Czaplicka 

   Urodziny to dla każdego     

z nas wielki dzień, a jeśli 

jeszcze idziecie do Wielkiej 

Sowy to podwójna radość. 

24 maja wychowanki Zespo-

łu Placówek Resocjalizacyj-

nych w Walimiu wybrały się 

właśnie na taką uroczystość. 

Rozpoczynała się około go-

dziny 20 - tej. Bohaterką był 

oczywiście szczyt górujący 

nad naszą miejscowością. 

Wieczór był naprawdę wy-

jątkowy dla wszystkich, któ-

Urodziny Wielkie Sowy 

Rajd Sudety 2015 

   Od 18 do 20 maja uczestni-

czyłyśmy w wędrówkach po 

Błędnych Skałach w Rajdzie 

Sudety 2015. Udział w nim 

brało dwanaście ośrodków z 

różnych miejsc Polski. 

Wszyscy zostaliśmy podzie-

leni na trzy grupy, które szły 

różnymi szlakami, odwiedza-

jąc jednak po drodze te same 

miejsca. Było to bardzo trud-

ne logistycznie, ale jednak 

jak się okazało, możliwe.     

   Pierwszego dni przeszły-

śmy 20 kilometrów. Trasa 

była dość ciężka, ponieważ 

dłuższy czas szłyśmy pod  

górę, ale piękne widoki co 

krok wynagradzały nam zmę-

czenie.  

   Drugiego dnia podniesiona 

została poprzeczka i przeszli-

śmy dwadzieścia pięć kilome-

trów. Wieczorem odbyło się 

uroczyste zakończenie rajdu, 

każdy z nas dostał dyplom za 

udział w nim oraz mały upo-

minek w postaci kubka z napi-

sem ,, Rajd Sudety 2015”. Mi-

mo wczorajszego uroczystego 

zakończenia trzeciego dnie 

mieliśmy również ruszyć na 

wędrówkę, ale plany pokrzy-

żowała pogoda.  

   Mimo olbrzymiego zmęczenia rajd 

uważam za bardzo  udany i chętnie w 

takim przedsięwzięciu wzięłabym 

udział jeszcze raz.  

 

 Magdalena Kołakowska 

Uczestniczki Rajdu 

Goście na urodzinach 



   Wspólnie od-

wiedziliśmy więc 

sztolnie walim-

skie, w których 

Niemcy w czasie 

II wojny świato-

wej  urządzili 

obóz pracy dla 

polaków i innych 

narodów, które w 

tym czasie chcie-

li zniszczyć. Następnego dnia 

pokazaliśmy im Szczawno 

Zdrój z pięknym zdrojowym 

parkiem, gdzie mogli napić się 

wody mineralnej. 

   W maju odwiedziła nas gru-

pa kolegów z MOW z Rembo-

wa. 

   Ponieważ byli tutaj pierwszy 

raz postanowiłyśmy pokazać 

im  najbliższą okolicę razem z 

atrakcjami turystycznymi na-

szego regionu. 

   Niestety czasu było bardzo  

mało i dlatego pokazałyśmy im  

tylko niewielki fragment i je-

den obiekt będący pamiątką po 

czasie, o którym tak naprawdę  

coraz częściej zapominam, a 

który jest jednym z najważniej-

szych faktów historycznych.  

 Następny dzień nasi goście po-

święcili na przygotowanie się do 

VIII Turnieju Rycerskiego, ale o 

tym już w następnej gazetce. 
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