
go,  podczas którego nasi go-

ście rozstrzygnęli konkurs na 

najsmaczniejsza wielkanocną 

babę. 

Jak na prawdziwe świętowanie 

przystało były również prezen-

ty. Niesamowita atmosfera 

sprawiła, ze nawet nie chciało 

nam się odchodzić od stołu. 

 
Magdalena Kołakowska 

   Słoneczny, kwietniowy 

poranek. Już od świtu w 

placówce dało się wyczuć 

nutkę zdenerwowania, aby 

zaprezentować się jak najle-

piej. Wszyscy ubrani uro-

czyście, jadalnia też nie ta 

sama. 

   Długo przygotowywały-

śmy się do uroczystego 

śniadania wielkanocnego      

i chociaż wszyscy mówią, 

że będzie dobrze to jednak 

trema jest duża. Najbardziej 

zależy nam, aby dobrze zo-

stało odebrane przedstawie-

nie, w którym mamy ode-

grać kilka pouczających 

scenek pokazujących jak 

ważne w życiu człowieka 

jest dobro   i że zawsze ono 

do nas powraca. 

   Aby świętować z nami     

w ten poranek  swoje przy-

bycie potwierdziło wielu 

znakomitych gości. 

  Kiedy już wszyscy zasiedli 

do stołu głos zabrała Pani 

Dyrektor, pozdrawiając 

wszystkich i 

składając życze-

nia wielkanocne. 

  Następnie od-

było się porusza-

jące przedsta-

wienie, a emocje 

sprawiły, że nie 

zawsze było tak 

jak zaplanowały-

śmy. 

   Później zasie-

dliśmy do śniada-

nia wielkanocne-

   W kwietniu RUWNAJ ko-

lejny raz w tym roku szkol-

nym odwiedził Tygodnik 

Wałbrzyski.   

   W redakcji przywitała nas 

pani Elżbieta Gargała, która 

oprowadziła nas po jej po-

mieszczeniach.  

   Następnie zasiadłyśmy 

przy stole, przy którym co 

tydzień odbywa się kolegium 

redakcyjne i wspólnie z pa-

nią redaktor rozmawiałyśmy 

o ostatnim wydaniu Tygo-

dnika Wałbrzyskiego. Pa-

ni redaktor przekazała 

nam kilka praktycznych 

rad, jak uatrakcyjnić pisa-

ne przez nas do na-

szej gazetki reporta-

że.   

   Opiekun naszego 

koła dziennikarskie-

go  przekazała nasze 

gazetki, które do tej 

pory wspólnie reda-

gowałyśmy.  

  Na koniec spotkania 

zrobiłyśmy wspólne zdjęcie        

i otrzymaliśmy upominek          

w formie książek. 
 Natalia Kubica 

„Jezu, ufam Tobie” 
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Zdobywamy szczyty !  

Mistrzowie ortografii 

Wycieczka na Włodarz 
   Gdy w na-

szej placówce 

trzecie klasy 

pisały testy 

gimnazjalne 

reszta wycho-

wanek, pod 

opieką na-

uczycieli po-

szła na wycieczkę. Celem 

wycieczki był Włodarz. 

Trasa nie była taka cięż-

ka, tym bardziej, że szli-

śmy spacerkiem. Gdy w 

końcu doszliśmy do celu, 

każdy był zachwycony 

tym miejscem. Dookoła 

wzgórza, aż trudno uwie-

rzyć, że w tym miejscu 

znajdował się obóz pra-

cy, w którym hitlerowcy 

zamęczyli tylu ludzi. Po 

tym fakcie pozostało 

jednak wiele pamiątek. 

Zobaczyłyśmy wagony, 

które dawniej  wywoziły 

ze sztolni ziemię oraz 

skały, które ładowali 

jeńcy. To było 

smutne, ale i po-

uczające do-

świadczenie. 

Po zwiedzeniu 

lochów rozpalili-

śmy ognisko i 

dopiero trzaska-

jące iskry przy-

wróciły nas do 

rzeczywistości. Następnie 

upiekłyśmy kiełbaski oraz 

zrobiliśmy kilka pamiątko-

wych zdjęć. Do ośrodka 

przyszliśmy dopiero na 

obiad         i chociaż wszy-

scy padali ze zmęczenia to 

nikt nie narzekał.                                                                                                                                                                                  
                                 Emilia Sitek 

co dyktuje nasza Pani 

Dyrektor zaczęli bitwę 

z ortografią. Dyktando 

było długie i trudne, 

ale miejmy nadzieję, 

że znajdzie się jakiś 

   W kwietniu w naszej 

placówce odbyło się 

dyktando o Pióro Dy-

rektora. Wszyscy wy-

chowankowie zasiedli 

w stołówce i słuchając 

mistrz ortografii, któremu 

nie straszne są „ó” , „u”, „h”, 

„ch”, „ż” , „rz”. Teraz tylko 

czekamy z niecierpliwością 

na wyniki, które ogłosi Pani 

Dyrektor na apelu . 
Roksana Kowalewska 

s k i m i  n a s z 

pierwszy odpo-

czynek śniada-

niowy był na 

Przełęczy Wa-

limskiej, później  

już tylko krótkie 

przerwy dla od-

sapnięcia. Pogoda nam 

sprzyjała, nie było gorą-

co, chociaż świeciło 

słońce.  W jego blasku 

nie można było nie za-

uważyć piękna otaczają-

cego nas krajobrazu, któ-

ry momentami zapierał 

dech w piersiach, dlatego 

też chętnie robiliśmy 

zdjęcia. I chociaż wypra-

wa była męcząca to warto 

było w niej uczestniczyć, 

chociażby dla tych krajo-

brazów, ale i dla udowod-

nienia sobie, że podołam 

jej trudom. Polecam tego 

typu wyzwania. 
Natalia Kubica 

   Drugi dzień wędrówek 

po okolicznych górach 

okazał się trudniejszy od 

pierwszego, ponieważ        

i cel,  i trasa wycieczki 

były o wiele bardziej 

wymagające. Wielka So-

wa sama nazwa budzi 

szacunek znajduje się 

1015 m npm. Droga na 

nią nie należy do najła-

twiejszych, zwłaszcza 

dla nas z nizin i nie mam 

tu na myśli nizin spo-

łecznych. 

   Szliśmy szlakami gór-

W I A D O M O Ś C I   
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   Przebrałyśmy się szyb-

ko i weszliśmy do pły-

walni.  Rozpoczęłyśmy 

od szybkiej rozgrzewki, 

dziesięć łatwych ćwiczeń 

żeby rozluźnić mięśnie     

i wskoczyłyśmy do wody.     

   Na zajęciach w dalszym 

ciągu doskonaliłyśmy 

różne style pływackie. 

Pod koniec, w czasie wol-

nym, relaksowałyśmy  się 

   Kiedy przez pierwsze 

dwa tygodnie kwietnia 

nie byłyśmy w Aquapar-

ku zaczynało nam już 

brakować zajęć pływania.     

   Z tym większą przyjem-

nością my, uczestniczki 

projektu RUWNAJ poje-

chałyśmy na basen.   

   Jak zwykle nasi trene-

rzy pływania już na nas 

czekali.  

w jacuzzi.  

   Znów doceniłyśmy znaczenie tych zajęć. 
Nikola Ruda 

tam oświadczyć się swo-

jej ukochanej. Kiedy pro-

si ją o rękę, dziewczyna 

odmawia wyjaśniając, że 

jeszcze nie czas i jeszcze 

nie jest gotowa. Gdy on 

zaczyna ją przekonywać 

wywiązuje się kłótnia, 

która prowadzi do trage-

dii.  

   Jak dalej potoczy się jej 

życie…  

   Przekonajcie się sa-

mi.   

   W tej powieści jest 

tyle emocji, że na-

prawdę warto je prze-

żyć wspólnie z jej bo-

haterami.  

Polecam.   
Dominika Pawłowska 

   To historia opowiadają-

ca o namiętnej miłości pa-

ry nastolatków. Młodzi 

znają się od dziecka, po 

latach z ich znajomości 

rodzi się miłość. Chłopak 

proponuje wycieczkę do 

domku rodziców nad je-

ziorem,  planując właśnie 

Tylko ty  

Wodny świat 

 



głównym bohaterem nazywa 

się Oh, to on zaprzyjaźnia się 

z nastolatką. Następnie razem 

wyruszają, aby ratować pla-

Wyobraźcie sobie, że zostaliście na 

Ziemi sami, a do tego przybywają na 

nią kosmici.  Właśnie to przytrafiło 

się pewnej małej 

d z i e w c z y n c e ,  a 

uczestniczki projektu 

RUWNAJ zobaczyły 

to w Wałbrzychu w 

kinie podczas projek-

cji filmu pt. „ Dom” 

26 kwietnia. Bajka 

opowiada o  zderzeniu 

dwóch światów i o 

przyjaźni między ich 

przedstawicielami. Na 

kulę ziemską przyby-

wają nieznane istoty, 

ponieważ ukrywają 

się przed jednym z ich 

wrogów. Nieznany kosmita, która jest 

netę Ziemia . Mały Oh i nastolatka 

szukają też matki dziewczyny, po-

nieważ kiedy nieznane istoty wkra-

czają na naszą planetę wszyscy lu-

dzie zostali przeniesieni gdzieś da-

leko od swojego domu. Tylko 

dziewczynka się 

schowała i została 

na planecie. Mały 

stworek popełniał 

dużo błędów dlate-

go pewnego dnia 

zostaje schwytany i 

skazany  przez 

swych pobratym-

ców. Bajka jest bar-

dzo śmieszna i peł-

na emocji. Poleca-

my ją razem z mo-

imi koleżankami z 

projektu RUWNAJ.        
  Gabriela Kałużny  

Bajka nie tylko dla dorosłych  

Kwiaty Bez Mocy     W teatralnej sali panował mrok, który nagle został 

rozdarty przez przerażającą muzykę i ostre światła 

reflektorów. Na scenie pojawiła się kobieta leżąca na 

łóżku, związana pasami. Wszyscy zamarliśmy w 

skupieniu, z zaciekawieniem czekając na ciąg dal-

szy. Obserwowaliśmy szamoczącą się kobietę i pie-

lęgniarkę siedzącą obok, beznamiętnie przyglądająca 

się zmaganiom biedaczki. 

Początek spektaklu pt. „Balladyna – kwiaty ciebie 

nie obronią” był nudny, ale nagle kobieta została 

uwolniona i przedstawione zostało jej życie.  Miała 

ona siostrę i matkę. Pewnego dnia w ich domu poja-

wił się starszy mężczyzna ze swoim synem, który 

miał poślubić jedną z panien. Ciąg dalszy tej  drama-

tycznej historii oparty został na romantycznej trage-

dii Juliusza Słowackiego pt. „Balladyna”. Była więc 

w nim zazdrości, kłamstwo, chciwości, rządza i po-

żądanie, czyli wszystkie uczucia, które  można zaob-

serwować współcześnie.   

Ktoś mógłby powiedzieć, po co jechać do teatru sko-

ro można przeczytać książkę? My - to znaczy 

uczestniczki projektu RUWNAJ jednak wolimy tę 

formę obcowania ze sztuką, czego i Wam polecamy. 

Paulina Pilip 

Gazetka „Wiadomości z Zielonej Górki” redagowana jest w ramach projektu RUWNAJ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
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