
   W ramach podziękowania 

wychowanki uczestniczące         

w zajęciach z projektu RUW-

NAJ, przedstawiły inscenizacje 

na temat, nie zawsze trafnych 

wyborów młodych ludzi oraz  

przygotowały program wokalny, 

który zaprezentowały przybyłym 

na uroczystość. Na ten tak waż-

nym dzień, funkcjonujące          

w placówce koło zumby zapre-

zentowało pokaz swoich umie-

jętności.  

   Pani dyrektor Ewa Bucholc 

wręczyła podziękowania sza-

nownym gościom, a my przyłą-

czyliśmy się do nich wręczając 

przygotowane przez nas upo-

minki.  

   Na zakończenie zaprosiliśmy 

wszystkich na przygotowany 

przez nas, naszych wychowaw-

ców i nauczycieli, poczęstunek. 

Natalia Kubica 

   7 listopada odbyło się uro-

czyste przekazanie budynku 

internatu po zakończonej ter-

momodernizacji.  

   Na uroczystość przybyli: 

Starosta Powiatu Wałbrzyskie-

go pan Józef Piksa, Wicestaro-

sta Powiatu Wałbrzyskiego pan 

Andrzej Lipiński, pan Krystian 

Ulbin, który reprezentował 

Członka Zarządu Wojewódz-

twa Dolnośląskiego dr Jerzego 

Tutaja, Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Promocji i Rozwo-

ju pan Ryszard Skrobacki 

oraz przedstawiciele Wy-

działu Infrastruktury Powia-

tu, jak również dziennikarze 

lokalnej telewizji. Czuliśmy 

się wyróżnieni i troszkę stre-

mowani tą obecnością, ale 

jednocześnie zmobilizowała 

nas ona do lepszego zapre-

zentowania naszych umiejęt-

ności.  

Ten artykuł może składać się 

z 75-125 wyrazów. 

Nagłówek jest bardzo ważną 

częścią biuletynu i powinien być 

starannie dobrany, aby dobrze 

oddawać treść artykułu 

i przykuwać uwagę czytelnika. 

Zastanów się nad nagłówkiem 

przed napisaniem artykułu. Po-

może Ci to skoncentrować się 

na jego temacie. 

Oto przykłady nagłówków: 

„Nasz produkt został nagrodzo-

ny”, „Dzięki nam zaoszczędzisz 

mnóstwo czasu” i „Liczba zgło-

szeń przerosła najśmielsze ocze-

kiwania”. 

Remont uroczyście zakończony 
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„Dzieci ptakom”  

Dzień zadumy i wspomnień 

Uroczyste świętowanie 

   7 listopada w naszej 

placówce odbyło się uro-

czyste świętowanie, kolej-

nej rocznicy niepodległości 

naszego kraju.  

   Wychowanki przygoto-

wały program artystyczny, 

w którym zawarły wiersze  

o walce o niepodległość 

oraz piosenkami z tamtego 

okresu.  

   Wszyscy z zainteresowa-

niem obejrzeli program 

słowno-muzyczny. 

   Po występie głos zabrała 

wicedyrektor  ZPR pani 

Marlena Wolf, która aby 

uczcić kolejną rocznicę, 

tego jakże ważnego i rado-

snego dla nas Polaków 

święta, zaproponowała 

zabawę w rytmie piosenki   

„O mój rozmarynie”. 

Wszyscy, wychowanko-

wie, nauczyciele, wycho-

wawcy, a nawet pani dy-

rektor, wspólnie bawili się 

w kółeczku, inscenizując 

tekst piosenki ruchami rąk 

i ciała. 

   Zabawa była tak ciekawa 

i pełna humoru, że urlopo-

wani na następne cztery 

dni wychowankowie zapo-

mnieliby o wyjeździe do 

domu.  

   Oby więcej takich uro-

czystości, które wzbudzają 

radość.   

 

Gabriela Kałużny 

przepustkę, postanowili-

śmy odwiedzić groby na-

uczycieli, którzy odeszli do 

wieczności, a pracowali    

w naszej placówce. Wy-

chowawcy i niektórzy wy-

chowankowie pamiętają 

ich  i opowiadają,  jakimi 

wspaniałymi byli ludźmi 

oraz jak  pracowali nad 

   1 listopada dla każ-

dego to szczególny 

dzień zadumy, nad tym 

co nie jest wieczne       

i nad przemijaniem.  

   Jak co roku, odwie-

dziliśmy groby na-

szych bliskich. 

   Ponieważ nie każdy z 

nas otrzymał na ten dzień 

kształtowaniem młodych 

charakterów. 

   Ponadto w tym  dniu 

zapalamy symboliczny 

znicz na Cmentarzu Ofiar 

Faszyzmu przy Kwaterze 

Terroru Hitlerowskiego. 

 

Redakcja 

Ptakom,” które odbyły się 

w Centrum Kształcenia 

Praktycznego mieszczą-

cym się przy Zespole 

Szkół nr  5 w Wałbrzychu.      

   Na zajęcia przybyli rów-

nież inni uczniowie z róż-

nych szkół. Pomocą          

w pracach praktycznych 

służyli starsi koledzy          

z Ośrodka Wychowawcze-

go w Wałbrzychu.  

   Efektem pracy uczniów 

było wykonanie karmni-

ków dla skrzydlatych przy-

jaciół.      

   Każda z drużyn szkolnych 

otrzymała  potrzebne mate-

riały oraz instrukcje do wy-

konania karmnika. Podczas 

pracy była wspaniała zaba-

wa, dużo emocji oraz pozy-

tywnej energii.   

   Po zakończeniu uczestni-

cy zabrali karmniki do swo-

ich szkół, by mogły one 

służyć ptakom szczególnie 

teraz,  gdy jest coraz chłod-

niej i zima coraz bliżej.  

 

Roksana Kowalewska 

   21 listopada wychowan-

kowie z naszej placówki  

uczestniczyli w zajęciach 

dla uczniów pt. „Dzieci 

W I A D O M O Ś C I   



Kolejno RUWNAJ na lekcji pływania 
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   Listopad, to kolejny miesiąc,          

w którym uczestniczki projektu 

RUWNAJ uczyły się pływać.     

   Ratownicy żartują, że udało nam 

się przez ten czas opanować 

„kraula,” teraz przyszedł czas na 

„żabkę.” 

   Pobyt na basenie, to nie zawsze 

tylko i wyłącznie nauka pływania, 

ale i zabawa w wodzie. Ostatnio 

po kilkuminutowej rozgrzewce 

ratownicy zaproponowali nam 

podzielenie grupy na dwa zespoły, 

j ed en  d o wc ip n ie  nazwa l i 

„Zdechłymi śledziami,” które ry-

walizowały w konkurencjach 

oczywiście ściśle związanych z 

wodą. Biegałyśmy, więc na czas 

po deski do pływania, ścigałyśmy 

się pływając na plecach, a kapita-

nowie drużyn musieli przeholo-

wać swoich zawodników na drugi 

brzeg basenu. Bawiłyśmy się bar-

dzo dobrze.  

   Za rywalizacje fair play ratownicy 

nagrodzi nas dłuższym pobytem na 

basenie i możliwością skorzystania        

z jacuzzi,  ślizgawek lub leżaków 

wodnych.  

   Lubimy być chwalone i doceniane, 

dlatego coraz chętniej jeździmy do 

Aquaparku, a powrotom towarzyszą 

śmiechy i dowcipne opowieści. 
Aleksandra Milewska 

ska, a III Wanessa Bojar. 

   Nie znaczy to jednak, że nie 

spróbowałyśmy zmierzyć się          

ze starszymi i młodszymi kolegami 

z innych placówek, a oni honorowo 

dawali nam duże fory, co oczywi-

ście bardzo nam się podobało. Poza 

dobrą zabawą mogłyśmy w tej grze 

podszkolić swoje umiejętności.     

   Oprócz tego cały czas kibicowa-

łyśmy naszemu rodzynkowi Paw-

łowi Kwiatkowskiemu.    

   Rywalizacja na zawodach prze-

biegała w myśl zasady fair play, 

   W listopadzie trzy wychowan-

ki i jeden wychowanek z naszej 

placówki uczestniczyli w Mę-

dzyośrodkowym Turnieju Teni-

sa Stołowego  w Lutomi Górnej, 

przygotowanym przez MOW      

z Bystrzycy Górnej. 

   Niestety dla nas dziewcząt nie 

było konkurencji, ponieważ 

byłyśmy tylko trzy, dlatego tur-

niej rozegrałyśmy między sobą  

i podzieliły się miejsca na po-

dium. I miejsce:  Martyna Bo-

browska, II Roksana Kowalew-

dlatego nawet porażka nie miała tak gorzkiego 

smaku. 

   Nasza drużyna w ogólnej rywalizacji zajęła 

III miejsce. 

Wanessa Bojar  

dziedzinie życia, a szczególnie 

w tak delikatnej sferze, jak 

wiara, może przynieść więcej 

szkody niż pożytku. 

   Drugi pt. „Bohaterki”, pre-

zentował postacie trzech kobiet 

którym nic się w życiu nie uda-

wało. Ze swoich porażek ży-

ciowych nie potrafiły wyciągać 

wniosków, a wręcz powodo-

wały one jeszcze większe za-

mykanie się w sobie  i w do-

mu, z którego rzadko wycho-

dziły. Gdy u ich drzwi pojawia 

się mężczyzna myślą, że 

wszystko się zmieni, ale ich ży-

cie komplikuje się jeszcze bar-

dziej.  

   Ten mocny i energiczny teatr 

sprawiał, że niejednokrotnie gę-

sia skórka pojawiała 

się na moim ciele, a 

usta już chciały krzy-

czeć, aby ostrzec boha-

terki przed  niebez-

piecznym mężczyzną. 

 

Katarzyna Hajduk 

   W listopadzie grupa dziew-

cząt z projektu RUWNAJ obej-

rzała dwa spektakle w Teatrze 

Dramatycznym  im. J. Sza-

niawskiego w Wałbrzychu. 

   Pierwszy pt. „Męczennicy”. 

Bohaterem był młody chłopak, 

któremu objawił się Jezus. Od 

tej pory zmieniło się jego ży-

cie, staje się wręcz fanatycznie 

religijny, a swoim światopo-

glądem terroryzuje otoczenie.    

   Przedstawienie bardzo mi się 

podobało, ponieważ pokazy-

wało, że przesada w każdej 

         Męczennicy i Bohaterki  

Sportowo przy stole 
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Ciąg dalszy bestsellera Wybieram 

ciebie opowiada o miłosnych rozter-

kach osiemnastoletniej Harper, za 

którą wszelkie decyzje podejmuje 

dotąd ojciec. Wychowuje on ją ze 

szczególną troską, my młodzi powie-

dzielibyśmy, że jest nadopiekuńczy    

   Teraz życie stawia ją na rozdrożu    

i każe zadecydować o przyszłości. 

Wybór trudny dla każdego młodego 

człowieka, a dla tej dziewczyny tym 

trudniejszy, że kocha dwóch cudow-

nych, przystojnych zakochanych        

w niej mężczyzn, a przyszłość z każ-

dym z nich może być tak samo wspa-

niała.  

   Kiedy wydaje się, że wreszcie wie, 

którego wybrać okrutny los postana-

wia zmienić jej decyzje. Ktoś powie  

łzawa historyjka o rozpieszczonej, 

nieprzystosowanej do życia księż-

niczce, bo i takie opinie czytałam      

w Internecie o tej książce. . 

   Dla mnie jednak, to opowieść pięk-

na i chwytająca za serce, dlatego po-

lecam tę książkę szczególnie dziew-

czynom, które lubią się wzruszać, ale 

i chłopcom, ponieważ jest to dosko-

nały poradnik, jak romantycznie wal-

czyć o swoją wybrankę, jak wyba-

czać i kierować się głosem serca.                                           

   Ponieważ nie czytałam Wybieram 

ciebie, na pewno będzie to moja lek-

tura na święta do czego was również 

zachęcam. 

 

Wanassa Bojar 

 
Ponieważ zobaczymy się 

dopiero w styczniu przy-

szłego roku już dziś  

przyjmijcie  

od całej Redakcji  

Wiadomości  

z Zielonej Górki 

najserdeczniejsze życze-

nia: 

Świąt wypełnionych radością i miłością, 

niosących spokój i odpoczynek  

oraz Nowego Roku  

spełniającego marzenia. 


