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K¥CIKI ZAINTERESOWAÑ

Przys³owia

W tym numerze gazetki chcê napisaæ 
przys³owia o wioœnie.

„Jedna jaskó³ka wiosny nie czyni”.
„Czego wiosna nie zasia³a - jesieñ nie urodzi”.
„Wiosna   piêkna  kwiatkami, a jesieñ snopkami”. 
„Skowronka pieœni to o wioœnie wieœci”.

                    Paulina Opara

Zdrowie i uroda 

Oczy

Chcê Wam przestawiæ temat jak dbaæ o oczy. 
Je¿eli chcemy, ¿eby  nam s³u¿y³y  do koñca naszego 
¿ycia, musimy o nie dbaæ. Je¿eli widzimy, ¿e coœ dzieje 
siê z naszymi oczami, natychmiast trzeba iœæ do 
lekarza okulisty. Chcemy  coœ robiæ, warto mieæ dobre 
oœwietlenie: przy biurku lub zwykle œwiat³o, mo¿e byæ 
dzienne lub wieczorne. Je¿eli okulista przepisze nam 
okulary to  nale¿y je nosiæ i nie wstydziæ siê okularów.  
Jak siê ktoœ z nas œmieje,  ¿e nosimy okulary, nie warto 
reagowaæ czyli nie zwracaæ  na to uwagi i traktowaæ 
okulary jak bi¿uteriê. 

     Jola Kowal

K¹cik podró¿niczy

Witajcie Drodzy Czytelnicy! 

W tym numerze gazetki chcia³abym Was 
zachêciæ po raz kolejny do zwiedzenia Buska- 
Zdrój. 

Busko - Zdrój-  po³o¿one  jest w 
Województwie Œwiêtokrzyskim. Stolica powiatu 
buskiego, siedziba gminy Busko- Zdrój. Znane ju¿ 
w XII wieku. Pod wzglêdem liczby mieszkañców 
znajduje siê na siódmym miejscu w Województwie 
Œwiêtokrzyskim. W latach 1975- 1998 miasto 
administracyjne  nale¿a³o do Województwa 
Kieleckiego. To miasto jest punktem pocz¹tkowym 
czerwonego szlaku turystycznego, prowadz¹cego 
do Solca - Zdroju. W Busku by³am kolejny raz.  
Odwiedzi³am stare miejsc a, korzysta³am z ró¿nych 
zabiegów.   Mia³am równie¿ mo¿liwoœæ w 
sanatorium  “Marconi”, z mam¹, wys³uchania 
koncertu Andrzeja Cierniewskiego.
 By³am z rodzicami i bratankiem w 
Pacanowie, w Muzeum Kozio³ka Mato³ka, obejrzeæ 
i zgadywaæ bajki takie jak: “Przygody Kozio³ka 
Mato³ka”,  “Calineczka”  i   wiele,  wiele innych.          

Obie¿yœwiat                                       

Literatura

Chcê Wam   przestawiæ   ksi¹¿kê pt.: 
„Toksykologia”,  pod redakcj¹ Witolda Sieñczuka.  
Jest to podrêcznik dla studentów farmacji. Moim 
zadaniem jest  to ciekawa ksi¹¿ka, która opowiada o 
truciznach, jak cz³owiek  styka³ siê z truciznami. Ju¿ w 
najdawniejszych czasach znajomoœæ trucizn  
pomaga³a ludziom pierwotnym w walce  o prze¿ycie. 
Ksi¹¿ka  opisuje  i ostrzega,  jak  nale¿y  uwa¿aæ na 
ró¿ne trucizny,  którymi siê mo¿na zatruæ. Na przyk³ad 
cz³owiek mo¿e siê zatruæ metalami, narkotykami , 
lekami,  które mo¿na ³atwo przedawkowaæ oraz 
innymi œrodkami truj¹cymi. Mo¿na dowiedzieæ siê jak 
trucizny  wp³ywaj¹ na ludzi organizm, i jak siê je 
wydala z naszego organizmu. Moim zdaniem warto 
przeczytaæ tak¹ ksi¹¿kê.

Jolanta Kowal
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Przemys³aw Kaniewski

27 kwietnia 2013 roku odby³o siê w Warsztacie Œniadanie Wielkanocne. Przyszli  zaproszeni goœcie: 
Pan Wicestarosta Miros³aw Juraszek, Pani Kierownik PCPR-u Marzena £uczak, Pani Prezes Fundacji 
Wanda Œlesiñska, cz³onkowie Fundacji: Pani Krystyna Rzepa - Bia³czyk i Pan Arkadiusz Zimny, nasza by³a  
Pani Kierownik Katarzyna Œciga³a oraz lokalne media. Na sto³ach znalaz³y siê smaczne potrawy: bia³a 
kie³basa, szynka, sa³atka warzywna oraz ¿urek. Wszyscy dostaliœmy upominki od zaj¹ca. Œniadanie 
Wielkanocne przebiega³o w mi³ej i radosnej atmosferze.   

ŒNIADANIE WIELKANOCNE

Paulina Kowalska 

Dnia 27. 03.2013 roku odby³o siê Œniadanie Wielkanocne. Usiedliœmy do sto³u. Kilka s³ów powiedzia³a 
pani Wanda i dostaliœmy s³odycze w imieniu Pana  Starosty. PóŸniej zjedliœmy œniadanie,   by³a  sa³atka, bia³a  
kie³basa, szynka, babka. Kiedy wszyscy zjedli dostaliœmy prezent od zaj¹ca.  Œniadanie by³o dobre i  atmosfera 
fajna. 

Przemek Kaniewski

8 marca z³o¿yliœmy naszym Paniom ¿yczenia w 
dniu Ich œwiêta. Ka¿da Pani dosta³a kwiatek. Dzieñ 
Kobiet jest obchodzony tradycyjnie co roku. Jest to 
œwiêto niezwyk³e, coroczne  obchodzone jako wyraz 
szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. 
Ustanowione zosta³o w 1910 roku. W Polsce œwiêto 
by³o popularne w okresie PRL w latach 80. 

Do popularnych podarunków do³¹czy³y kwiaty - 
pocz¹tkowo goŸdziki a póŸniej tulipany. Obecnie 
odbywaj¹ siê, organizowane przez feministki, Manify  
czyli    demonstracje z chapeningiem   na rzecz 
równego traktowania kobiet i mê¿czyzn.

Warsztatowi mê¿czyŸni wszystkim naszym Paniom 
¿ycz¹ du¿o zdrówka, mi³oœci, uœmiechu i  s³odkoœci, 

ma³o smutku oraz pe³ni szczêœcia.

DZIEÑ KOBIET
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DZIEÑ RODZICA
Bobas

W pi¹tek, 5-go kwietnia 2013 roku odby³ 
siê w naszym Warsztacie Dzieñ Rodzica. 
Czêœciowo sfinansowa³ t¹ imprezê Samorz¹d. 
W ramach niespodzianki dla nas wszystkich, 
zosta³ zaproszony  magik - iluzjonista  pan 
Marek. Najbardziej podoba³a mi siê sztuczka z 
chustami - w pewnym momencie ze skrzynki 
zamiast chusty wyszed³ bia³y króliczek. Mnie na 
tej uroczystoœci bardzo siê podoba³o i moim 
Rodzicom równie¿. Na takim czymœ by³am po 
raz pierwszy w swoim ¿yciu. Cieszê siê bardzo, 
¿e w skupieniu mog³am wys³uchaæ i oklaskiwaæ 
tak wspania³y wystêp.        

Agnieszka Troszczyñska

Fajny by³ ten dzieñ, by³ ciekawy poniewa¿ by³o 
wreszcie coœ innego. Sztuczki pana magika by³y 
œmieszne.

Krzysztof Tews

Podoba³y mi siê umiejêtnoœci pana 
magika i  ró¿ne sztuczki. Najbardziej podoba³a 
mi siê sztuczka z maszynk¹ do robienia 
pieniêdzy. Wystêp zrobi³ na mnie du¿e wra¿enie, 
poprosi³em pana Marka o autograf. 

Paulina Kowalska

Dnia 05.04.2013 roku odby³ siê Dzieñ Rodzica. 
Niespodziank¹ by³ pokaz Pana iluzjonisty, który   pokaza³ 
nam wiele sztuczek. Pokaza³ równie¿ królika Kajtusia, 
którego wyci¹gn¹³ ze skrzyni. PóŸniej Marcin i Kasia jako 
ochotnicy uczyli siê ró¿nych sztuczek. Pokaz by³ fajny i 
œmieszny, bardzo mi siê podoba³. 

Przy okazji Dnia Rodzica odby³o siê tak¿e 
zebranie w sprawie naszej wycieczki nad morze.



AUTORSKIE 

SPOTKANIE 
Z PAULIN¥
KOWALSK¥
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Paulina Kowalska 

Dnia 18.04.2013 roku odby³ siê w Miejskiej Bibliotece  Publicznej mój wieczór  autorski. Przysz³o du¿o 
ludzi, prawie wszystkie ceramiczne kwiaty zosta³y rozdane. Pani Dyrektor Biblioteki powiedzia³a  parê s³ów, 
nastêpnie powiedzia³am przemowê. Danka puœci³a pierwszy rozdzia³ ksi¹¿ki z p³yty.  Pani Rzepa i Pan Starosta 
przeczytali po jednym opowiadaniu. PóŸniej by³y podziêkowania i goœcie przeszli do drugiej sali, gdzie by³ 
szampan, rogaliki i kawa. Mogli równie¿ obejrzeæ i kupiæ doniczki, nacznika wykonane przez Adama 
Roguskiego i Huberta Skrzypczaka.  Trochê  siê denerwowa³am,  ale póŸniej posz³o ca³kiem dobrze. Jestem z 
mojej imprezy zadowolona. Po spotkaniu poszliœmy do pubu „Dziupla”.  Bardzo  fajnie tam by³o, wszyscy  
zaœpiewali  mi sto lat.Zzamówi³am drinka i sa³atkê.  Dziêkuje za pomoc wszystkim,  którzy brali udzia³ w 
przygotowaniu ksi¹¿ki i p³yty.
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Prace ceramiczne Adama Roguskiego

Przy okazji spotkania odby³a siê tak¿e wystawa prac dwóch naszych uczestników.

Prace ceramiczne Huberta Skrzypczaka

Piotr Maækowiak

Impreza by³a fajna. Podoba³y mi siê doniczki 
na wystawie. Bardzo mi siê podoba³o, jak 
opowiadania Pauliny czytali Pani Krystyna i Pan 
Starosta. Mo¿na by³o zakupiæ ksi¹¿ki z 
opowiadaniami oraz p³ytê – audiobook. Przysz³o 
bardzo du¿o ludzi, by³a te¿ nasza Pani Kierownik. 
Po czêœci oficjalnej du¿¹ grup¹  poszliœmy do pubu 
”Dziupla”, gdzie opiliœmy  sukces Pauliny. By³o 
super!

Przemys³aw Kaniewski

W  dniu 18 kwietnia poszed³em do Biblioteki 
Miejskiej w Chodzie¿y, gdzie wyst¹pi³a nasza 
kole¿anka  Paulina  Kowalska ze swoimi 
opowiadaniami pt.: „Przygody Freda”. Spotkanie 
mia³o charakter uroczysty i donios³y,  bardzo mi siê 
podoba³o i by³em pod wielkim wra¿eniem, ¿e 
mog³em wys³uchaæ ciekawych opowiadañ, które 
mnie poruszy³y. Po skoñczonym spotkaniu 
poszliœmy do pubu o nazwie „Dziupla”.

Bobas

Na imprezie pt.: “Przygody Freda” bardzo mi i 
mojej mamie siê podoba³o. Bardzo dobrym 
pomys³em dla mnie by³y przeczytane opowiadania 
przez Starostê Juliana Hermaszczuka i przez Pani¹ 
Krystynê Rzepê-Bialczyk. Podk³ad muzyczny by³ 
œwietnie pod³o¿ony. By³o bardzo du¿o ludzi. By³am 
taka dumna z kole¿anki, ¿e odwa¿y³a siê na wydanie 
tak piêknych opowiadañ. Cieszê siê jeszcze, ¿e po 
skoñczonej imprezie w bibliotece mogliœmy iœæ do 
pubu uczciæ sukces Pauliny Kowalskiej lampk¹ wina 
lub piwem.        Jola Kowal

Bardzo podoba³ mi siê wieczór autorski 
naszej kole¿anki. Nigdy nie by³am  na takiej 
imprezie,   przyby³o du¿o goœci i  znajomych,  
nawet  Pan Starosta Julian Hermaszczuk,  który 
czyta³ opowiadanie. Opowiadania napisa³a nasza 
kole¿anka  Paulina  Kowalska. Najpierw  
s³uchaliœmy opowiadania na p³ycie. By³a super 
impreza, po czêœci oficjalnej  poszliœmy  z ma³¹ 
grupk¹ do pubu do “Dziupla” i tam  wypiliœmy  
sobie zamówione drinki,  zaœpiewaliœmy naszej 
kole¿ance cztery razy  sto lat, by³o œmiesznie  i 
weso³o. Moim zdaniem  impreza  siê uda³a, by³o 
super, oby by³o  jak  najwiêcej  takich  imprez.
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