
   26 lutego 2015r. wzięli-

śmy  udział   w XV mię-

dzyszkolnym konkursie 

ph. „Szkoła uczy, bawi     

i wychowuje”. Do rywali-

zacji przystąpiło 5 drużyn 

reprezentujących: Pu-

bliczną Szkołę Podstawo-

wą im. Janusza Korczaka 

w Jugowicach, Publiczną 

Szkołę Podstawową przy 

Zespole Szkół im. Pol-

skich Noblistów w Wali-

miu, Publiczne Gimna-

zjum przy Zespole Szkół 

im. Polskich Noblistów   

w Walimiu, oraz dwie 

drużyny  z naszej placów-

ki czyli MOW. 

   Konkurencje miały 

sprawdzać zasób wiado-

mości  o Gminie Walim, 

poziom wiedzy szkolnej 

oraz sprawność fizycz-

ną.     

   Rywalizacja odbywa-

ła się w 17 konkuren-

cjach.   

   Wszyscy zarówno 

uczestnicy, jak i wi-

downia doskonale się 

bawili, Doping dodat-

kowo mobilizował za-

wodników do walki        

o zwycięstwo.  

   Chociaż w tegorocz-

nym konkursie nie uda-

ło nam się zdobyć I-go 

miejsca, ale drugie, któ-

re wywalczyliśmy było 

dla nas dużą niespo-

dzianką i niespodzie-

wanym ale zasłużonym  

sukcesem.  

Gabriela Kałużny 

   Luty był miesiącem 

bardzo pracowitym - ba-

sen w Wałbrzychu od-

wiedziłyśmy aż 3 razy. 

Za pierwszym razem, tj. 

07.02.15r trener dał nam 

wszystkim porządny wy-

cisk, nie było obijania 

się. Pływałyśmy żabką, 

kraulem i pieskiem, a 

przede wszystkim uczy-

łyśmy się przewracać w 

wodzie na plecy. Wszyst-

kiego po trochu. Oczywi-

ście ciężka praca jest na-

gradzana, więc po zaję-

ciach wyróżnione osoby 

dostały słodkości w posta-

ci czekolady.  

   14 lutego w Walentynki 

było nieco spokojniej,  

pływałyśmy pieskiem.   

Były różnego rodzaju kon-

kursy i wyścigi. Na sam            

koniec mieliśmy trochę 

czasu dla siebie, więc mo-

g ł y ś m y  s k o r z y s t a ć              

z jacuzzi, zjeżdżali.  

   Ostatni wyjazd na basen 

w lutym był 19. Nadal 

uczyłyśmy się pływać róż-

nymi stylami, np. pie-

skiem, żabką, motylkiem 

itp. Pływałyśmy na dwóch 

basenach i byłyśmy po-

dzielone na dwie grupy, te 

które pływają bardzo do-

brze i te mniej uzdolnio-

nych.  

   Wszystkie zajęcia były 

bardzo fajne, a postępy 

jakie uczyniłyśmy w pły-

waniu mówią same za sie-

bie.            

Emilia Sitek 
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„Good  night  cowb

Ślizgiem na podium 

Wkręcający seans 

    18 lutego 

po raz kolej-

ny uczest-

niczki pro-

j e k t u 

„RUWNAJ” 

odwiedz i ły  

wałbrzyskie 

Cinema City, 

tym razem 

o b e j r z a ł y 

f i lm pt . 

„ W k r ę c en i 

2”. Jest to 

polska ko-

media z 2015 

roku w reży-

serii Piotra 

Wereśniaka ze znako-

mitą obsadą plejady 

rodzimych gwiazd ta-

kich jak: P. Domagała, 

B. Opania, M. Socha, 

M.Zmuda-Trzebiato- 

wska i wielu innych. 

Oczywiście jak na dru-

gą część komedii przy-

stało, są to dalsze losy 

jednego z bohaterów I 

części Szyi, czyli Tom-

ka Zarównego , który 

jest  łudząco podobny 

do jednego z najwięk-

szych gwiazdorów pol-

skiego kina i estrady. 

Poznaje on przypad-

kiem agentkę gwiazd 

Klementynę, seksowną 

blondynkę, która pory-

wa go na kilka dni do 

Warszawy,  by jako 

sobowtór odciążył ak-

tora z niektórych obo-

wiązków.  Wynikają z 

tego oczywiście rożne 

nieprawdopodobnie 

zabawne sytuacje, któ-

re musicie sami zoba-

czyć. Ja tylko dodam, 

że II część jest o wiele 

zabawniejsza od pierw-

szej. 

Polecam. 

Roksana Kowalewska 

ły Zawodowej i Paweł 

Kwiatkowski z Mło-

dzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii wchodzą-

cego w skład naszej 

placówki.  

   Emocji było bardzo 

dużo, a wcześniejsze 

treningi zaowocowały 

   27 lutego w Rzeczce 

odbyły się narciarskie 

zawody sportowe. Ra-

zem z naszym nauczy-

cielem wychowania 

fizycznego brali w 

nich udział Danusia 

Zakrzowiecka  z na-

szej Zasadniczej Szko-

miejscami na podium.     

   W swojej kategorii 

Paweł zajął  II miejsce, 

a Danusia III.     

   Gratulujemy i życzy-

my dalszych sukcesów.  

 

RED  

do podjęcia trudnego 

wyboru. Młody czło-

wiek zostaje męską 

prostytutką .     

   Obejrzana przez nas 

tym razem historia jest 

bardzo smutna, a potę-

guje ją emocjonalna gra 

głównego bohatera.  

   Scenariusz jest prze-

sycony  drastycznymi  

scenami, które musicie 

zobaczyć, aby zrozu-

mieć przez jakie piekło 

przechodzi.  

   W tym piekle, w 

zakładzie psychia-

trycznym odnajduje 

również własna mat-

kę. Historia bardzo 

smutna i poruszająca, 

ale godna polecenia, 

aby choć na chwile 

zatrzymać sie nad co-

dzienną gonitwą. Po-

lecam. 

 

Martyna Bobrowska 

12 lutego RUWNAJ 

znów pozwolił nam na 

obcowanie ze sztuką      

w teatrze  podczas spek-

taklu „ Good Night 

Cowboy”.  

   Była to opowieść        

o młodym człowieku, 

który źle czuje się         

w otaczającej go rzeczy-

wistości dlatego, wyru-

sza w świat, aby tam 

znaleźć swoje miejsce.     

   Sytuacja zmusza go 

W I A D O M O Ś C I   



RUWNAJ w Wałbrzyskim teatrze  

S T R .  3  R O K  S Z K O L N Y  2 0 1 4 / 2 0 1 5  

   13 lutego uczestniczki pro-

jektu RUWNAJ znów odwie-

dziły     Teatr      Dramatyczny  

w Wałbrzychu.  

   Spektakl  z cyklu „ Stój, bo 

strzelam - Złe kino- Wielcy 

inni” był przedstawieniem 

jednego aktora, a dokładniej 

rzecz ujmując jednej aktorki, 

która zagrała 3 postaci: Jezu-

sa, Gombrowicza i Osiecką. 

Kreując każdą z nich aktorka 

używała słów wulgarnych, 

strzelając   z nich  jak z procy, 

na koniec kreacji, jak gdyby 

nigdy nic śpiewała piosenkę.  

   Przedstawienie nie wszyst-

kim się podobało, do takiego 

osądu skłoniły mnie słowa 

siedzącej obok osoby, która 

głośno  wyrażała swoje nega-

tywne opinie na temat spekta-

klu.   

   Jednak większa cześć pu-

bliczności była zachwycona 

przedstawieniem, dlatego tuż 

po zakończeniu aktorka otrzy-

mała owacje na stojąco. 

   Mnie i moim koleżankom 

spektakl również się podobał, 

ponieważ ak-

torka zapre-

zentowała w 

nim emocje, 

które drzemią 

w każdym 

człowieku, ale 

nie każdy 

umie je uze-

wnętrznić ina-

czej niż tylko używając wulgary-

zmów, momentami było również 

śmiesznie.  

  

Angelika Szczęch 

czeń się robi. Poznałyśmy tech-

nologię drukowania ulotek, ga-

zetek, wizytówek oraz okładek 

na zeszyty. Przygotowane ma-

teriały  rozsyłane są do wielu 

miast w całej Polsce takich jak: 

Katowice, Gliwice, Warszawa 

czy Wrocław.  

   Wałbrzyska drukarnia posia-

da jedną z nielicznych w na-

szym kraju maszynę do druko-

wania ulotek zawieszanych       

i dlatego ma tak wiele zamó-

   09.02.2015 roku uczestniczki 

projektu RUWNAJ udały się 

na wycieczkę do Wałbrzycha, 

aby odwiedzić drukarnię i zo-

baczyć jak ona funkcjonuje.  

   Gdy dotarłyśmy na miejsce, 

przed głównym wejściem cze-

kał już na nas bardzo sympa-

tyczny pan, który był jej dyrek-

torem. Wprowadził nas w jej 

działalność oraz oprowadził po 

obiekcie tłumacząc co w każ-

dym z odwiedzanych pomiesz-

wień. Nasz przewodnik zachęcał 

nas więc do zdobywania wy-

kształcenia  w zawodzie np. intro-

ligatora, który jest pożądany do 

pracy w tym miejscu.  

   Wszystkim nam wizyta w dru-

karni pozwoliła na lepsze wy-

obrażenie sobie procesu powsta-

wania chociażby podręczników 

szkolnych, z którymi przecież 

spotykamy się na co dzień.  

Nikola Ruda 

łą dyskotekę chłopcy z nami tań-

czyli i dbali, abyśmy ani na 

chwilę się nie nudziły, przebie-

gła więc ona w miłej atmosferze, 

nie brakowało śmiechu, ani  we-

sołej zabawy. Spędziłyśmy tam 

bardzo fajnie i przyjemnie czas.     

   O  18.30 chłopcy zaprosili nas 

na romantyczną kolację,              

i obsługiwali jak księżniczki. Po 

kolacji odbyła się dalsza część 

zabawy. Było tak miło i sympa-

tycznie, że kiedy nadeszła go-

dzina wyjazdu trudno było się 

pożegnać. Chłopcy podziękowa-

li nam za przybycie i za miłe 

spędzenie czasu w naszym towa-

rzystwie. Zaproponowali byśmy 

ich jeszcze kiedyś odwiedziły.    

   Już myślimy, jak odwdzięczyć 

się za ten miło spędzony czas. 

         

Magdalena Kołakowska 

   Walentynki to taki dzień, w 

którym wszyscy zakochani 

świętują, dają sobie prezenty, 

mówią czułe słówka czy zabie-

rają na romantyczną kolację. My 

w tym dniu zostałyśmy zapro-

szone na dyskotekę do Młodzie-

żowym Ośrodku Wychowaw-

czym w Wałbrzychu.  

   Na miejscu czekało na nas 

bardzo miłe powitanie. W czasie 

dyskoteki wszyscy wychowan-

kowie byli bardzo uprzejmi, mili 

i szarmanccy, częstowali nas 

napojami oraz ciasteczkami. Ca-

Taneczne walentynki 

RUWNAJ w drukarni 



wiele łączyło ich  mocne 

uczucie, jednak nie na tyle 

silne, aby przezwyciężyć 

wszystkie przeciwności 

losu. Wybrali więc życie z 

dala od siebie. Jednak, czy 

ich wybór był słuszny, czy 

chodziło tylko o spokój? 

   Obecne życie obojga jest 

również dalekie od sielan-

ki, co się zatem stanie, gdy 

znów się spotkają.  

 Czy uczucia powrócą? 

Możesz sam się o tym 

przekonać . 

Zachęcam. 

Katarzyna Hajduk 

   Książka, którą dzisiaj 

pragnę wam polecić, to 

klasyczny, ale nietuzinko-

wy, wyciskacz łez. Już sam 

tytuł „Dla Ciebie Wszyst-

ko” mówi sam za siebie. 

Romans króla tego gatun-

ku, Nicholasa Sparksa, to 

wzruszająca opowieść         

o spotkaniu po latach 

Amandy  i Dawsona. Oby-

dwoje po czterdziestce 

wracają do rodzinnego 

miasteczka, na pogrzeb 

wspólnego przyjaciela  

opiekuna mężczyzny w 

młodość. Przed laty, cho-

ciaż dzieliło ich bardzo 

Uczymy się bezpiecznie żyć 

 23 lutego 2015 roku w naszej placówce odbył 

się szkolny etap konkursu VII/XI Dolnoślą-

skiego Konkursu Bezpieczeństwa dla Dzieci i 

Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć” 2015. 

Udział w nim wzięło 19 wychowanek.  

   Konkurencja polegała na  rozwiązaniu testu 

z zakresu: pierwszej pomocy, ochrony prze-

ciwpożarowej i przeciwpowodziowej,  ekolo-

gii, bezpieczeństwa dnia codziennego oraz tu-

rystyki i rekreacji.  

A oto nasze finalistki: 

I miejsce – Kamila Sitek   

II miejsce – Anna Sienkiewicz 

III miejsce – Magdalena Kołakowska, Emilia 

Sitek, Katarzyna Hajduk.   

Magdalena Kołakowska           

Dla Ciebie Wszystko  
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