
 

S O J U S Z   D Z I E N N I K A R S K I - W I O S N A

SOJUSZ DZIENNIKARSKI
ROK SZKOLNY 2021/2022

W numerze  m. in . :

-  Dyktando in ternatowe-  "Złap  BYKA za  r ogi"
-  Turn ie j  Ten isa  Sto łowego
-  B a l  Studnió wkowy
-  Dzień  Dziecka w Internac ie  "Pod Kłosem"
-  Wakacy jna  przygo da  z  ks iąż ką
-  B e zp ieczeństwo  na  wakac jach



 „Wątróbka z cebulką” (fragment) 

Wątróbka z cebulką krótko smażona, byle nie 

gorzka od żółci, jest zakąską doskonałą. Aby ją przyrządzid, 

należy kupid samochód i pędzid nim póty, aż się kogoś 

przejedzie. Wątróbkę, nieboszczykowi niepotrzebną,           

z wnętrzności wyjmujemy i wkładamy do lodówki. Trupa 

wyrzucamy lub stawiamy w zbożu jako stracha na wróble. 

Z wątróbki osób starszych tylko pasztet się udaje, 

ponieważ jest łykowata. Najlepsze są wątróbki młodych 

chłopców jeżdżących zwykle na rowerze. Najwygodniej 

dopaśd takiego, który nie ma hamulców ani bieżnika. 

Wątróbki tak zdobytej nie rzuca się na wrzący tłuszcz, lecz 

spłukuje kwaskiem, a mając na podorędziu bułkę,                    

z móżdżka wyrabia się farsz. Dobry jest chłopiec na zimno 

w galarecie (z chrzanem). Trzeba go tylko dobrze 

oskrobad, aby nie zgrzytał w zębach. Są kucharze 

zalecający nerkówkę, lecz bywa ciężkostrawna. 

Stanisław Lem, Dyktanda czyli w jaki sposób wujek Staszek 

wówczas Michasia – dziś Michał uczył pisad bez błędów. 

Organizatorzy: p. Monika Koźbiał, p. Paulina Kowalik 

oraz p. Wioletta Borowczyk dziękują wszystkim 

Uczestnikom oraz szanownemu Jury.  

 

Dyktando internatowe – „Złap BYKA za rogi!” 

W dniu 26 kwietnia w naszym internacie „Pod Kłosem” odbyło się dyktando 

ortograficzne - „Złap BYKA za rogi”. W konkursie wzięło udział ośmioro śmiałków, którzy 

zmierzyli się z fragmentem prozy Stanisława Lema. Zwycięzcą tej ortograficznej potyczki 

została  Zuzanna Borys, która nie popełniła żadnego błędu!  

 

   

        



Turniej Tenisa Stołowego  

We wtorek 26 kwietnia na świetlicy internatu „ Pod Kłosem ” odbył się Turniej Tenisa 

Stołowego. Zgodnie z zasadami fair play, pod czujnym okiem jury sędziowskiego, wszyscy 

zawodnicy rywalizowali według zasad trzech setów. Turniej wygrała Zuzanna Mysza, drugie 

miejsce zajęła Gabriela Majta, trzecie miejsce przypadło Mai Wiśniowskiej.  

Zwycięzcy otrzymali stosowne medale: złoty, srebrny           

i brązowy ufundowane przez wychowawców oraz nagrody 

w postaci bonów na zakupy w sklepie sportowym 

ufundowane przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły 

Rolniczej w Czernichowie .  

Organizatorzy: p. Piotr Białas, p. Joanna Podoba- Molik, 

p. Paulina Kowalik. 

            

 

 



Bal Studniówkowy – pożegnanie Maturzystów 

Tegoroczne pożegnanie maturzystów przybrało formę Balu Studniówkowego!         

28. kwietnia 2022 roku stołówka internatu zamieniła się w salę balową z wieczorowymi 

kreacjami, atrakcjami wieczoru oraz małym poczęstunkiem przygotowanym przez naszą 

internatową kuchnię. Po powitaniu naszych absolwentów, Dyrekcji, Wychowawców klas           

i Wychowawców Internatu, przyszedł czas na POLONEZA Ogioskiego, którego zataoczenie 

zwiastuje duże powodzenie na egzaminie maturalnym! Młodzież przygotowana przez             

p. Małgorzatę Downar-Zapolską przepięknie zaprezentowała POLSKI TANIEC NARODOWY. 

Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Grzegorz Bylica, który złożył serdeczne życzenia 

powodzenia na egzaminach i w dalszej dorosłej drodze życia. Aby rzucid czar na pytania 

maturalne przyszedł czas na toasty szampanówkami, w których znalazł się pyszny bąbelkowy 

poncz owocowy… „za przyszłość, wysoko zdane egzaminy oraz same sukcesy w dorosłym 

życiu”!                                                                                                              

Posileni poczęstunkiem maturzyści powtórzyli też wiedzę. Przy wsparciu swoich 

wychowawców klas, drużyny odpowiadały na pytania z zakresu wiedzy szkolnej oraz wiedzy 

o szkole. Wyniki były znakomite, co może tylko świadczyd o dużym przygotowaniu 

abiturientów przed czekającymi ich egzaminami. Oprócz dwiczeo umysłu, było też coś dla 

ciała… Maturzyści, przy wsparciu wychowawców i pana Dyrektora wcielili się w role dwóch 

rodzin będących na wyprawie w cyrku. Można powiedzied, że bardzo szybko ów cyrk 

zwiedzali, wykonując przy tym niejednokrotnie cyrkowe sztuczki… 

Gwoździem programu był wybór króla i królowej balu. Oszałamiającą większością głosów 

parą królewską ogłoszono Joasię Charchut i Daniela Bednarza. Serdeczne gratulacje, niech 

Wam zawsze w królewskiej atmosferze upływają dni. Na koniec pani Kierownik wyróżniła 

wychowanków, którzy przez cały pobyt w placówce wyróżniali się zaangażowaniem w życiu 

internatu, brali czynny udział w działaniach Samorządu Internatowego, uczestniczyli w 

pracach porządkowych oraz prezentowali wzorową postawę przy organizacji pracy naszej 

placówki. Podziękowania otrzymali Daniel Bednarz, Joasia Charchut, Zuzanna Mysza i 

Kacper Pacocha. Wszyscy nasi absolwenci otrzymali małe podarunki w postaci Pamiątki z 

mottem oraz babeczki z wróżbą (upieczone w ramach koła kulinarnego).                                          

Po części oficjalnej, nasz DJ Filip Daniszewski rozkręcił zabawę taneczną – której nie sposób 

było się oprzed. Nogi same zaczynały taoczyd. Tuż przed ciszą nocną impreza musiała jednak 

dobiec kooca, ponieważ nazajutrz odbyd się miało na hali sportowej uroczyste pożegnanie 

naszych milusioskich, z wręczeniem dyplomów ukooczenia szkoły średniej. 

SERDECZNE GRATULACJE RAZ JESZCZE i podziękowania za te 4 lata! Zawsze miło nas 

wspominajcie, przyjeżdżajcie w odwiedziny posiedzied pod magnoliami i powspominad 

internatowe czasy!                         

                                                                                                              Tekst: Sylwia Morawiec  



 

Zdjęcia: Piotr Białas, Maja Dymek



STO LAT NIECH ŻYJE NAM!

Z okazj i  65  urodzin -  P a n u  A r t u r o w i  C i c h o n i o w i
-   wieloletniemu nauczycie lowi  ZSRCKU                              
w Czernichowie oraz  wychowawcy                          
w Internacie  „Pod Kłosem” ,  Młodzież  oraz
współpracownicy  składają  najserdeczniejsze
życzenia  zdrowia ,  pogody ducha,  optymizmu
oraz spełnienia  marzeń.  100 lat ! ! !



 

 

Dzień Dziecka na sportowo – zabawnie i kolorowo

   Mijający rok szkolny postanowiliśmy zakończyć nieszablonowo.
Dlatego też dziedziniec naszego internatu przez jeden dzień stał się
miejscem letniego pikniku połączonego z rywalizacją sportową               
i grillowaniem.
   Tuż po godzinie 16:00 Piotr Żmigrodzki przywitał wszystkich
zgromadzonych, którzy już zdążyli zająć rozłożone na świeżo
przystrzyżonej trawie koce oraz pufy. Lekki wiatr pomagał wzniecać
ogień pod grillem w to słoneczne i ciepłe popołudnie, młodzież
oddawała się grom planszowym, a z głośników dochodziły dźwięki
muzyki wprowadzające w imprezowy nastrój. 
Konferansjer krótko przypomniał historię święta po czym przedstawił
reprezentantów pięter zmagających się w głównej atrakcji tego dnia,
czyli podchodach. Mózgiem tego przedsięwzięcia był Szymon Kuciel,
który poinstruował drużyny co do zasad zawodów. Zmaganiom
patronował świat Hogwartu, znany wszystkim miłośnikom literatury        
z serii powieści o Harrym Potterze. 
    „Ogary poszły w las”, czyli na zazieleniony teren naszej szkoły, gdzie
czekały na nie zadania do wykonania, gdy tymczasem dziedziniec
oddawał się konsumpcji przeróżnych przekąsek i napojów oraz ciast,
szaszłyków i kiełbasek przygotowanych przez nieocenione kucharcie
przy równie znaczącym wsparciu „opiekuna grilla”, wychowawcy
internatu, p. Artura Cichonia. 
Czekając na zakończenie zmagań w podchodach, młodzież mogła
wspomóc swoje drużyny w dodatkowej konkurencji, czyli dmuchaniu
balonów na czas. Najszybciej dmuchający otrzymali nagrody w postaci
przekąsek. Z kolei do 20 losowo wybranych przez p. Kierownik
szczęśliwców Fortuna uśmiechnęła się w postaci voucherów na 2 gałki
lodów, które ufundowała nam lokalna lodziarnia La Klasa.
Wreszcie przyszedł czas na ogłoszenie ostatecznych wyników drużyn
biorących udział w podchodach. Zwycięskie okazały się dziewczęta         
z 3 piętra, które otrzymały atrakcyjne vouchery na siłownię dzięki
szczodrości Centrum Fitnessu Funkcjonalnego w Czernichowie. Drugie
miejsce zajęła ekipa z 2 piętra, i to na jej ręce została złożona nagroda
w wysokości 500 zł ufundowana przez KBS Oddział w Czernichowie.       
 Dla pozostałych pięter zostały przeznaczone słodycze i przekąski. 
     Ale to nie było bynajmniej wszystko, co przyniósł nam ten
niezapomniany dzień. Wisienką na torcie okazało się rozstrzygnięcie
długo oczekiwanego finału generalek, odkładanego ze względu na
pandemię. Tegoroczni triumfatorzy otrzymali arbuzy i czekolady.
     Mamy nadzieję, że dziedziniec internatu będzie świadkiem jeszcze
niejednej tak udanej imprezy. A wszystkim, którzy przyczynili się do
sukcesu tego wydarzenia oraz sponsorom najserdeczniej dziękują
organizatorki, panie wychowawczynie Monika Koźbiał oraz Paulina
Racułt.
   

                                                                       Tekst: Piotr Żmigrodzki
  

                                                                                                  



 

 

Zdjęcia: Maja Dymek



Wakacyjna przygoda z książką 
 

O zaletach czytania książek można byłoby rozprawiad długo, a w skrócie, książki uczą          
i bawią, rozwijają wyobraźnię, stymulują koncentrację i pamięd, poprawiają humor. Czytanie to 
furtka do wiedzy, czytanie sprawia, że stajemy się lepszymi rozmówcami, czytanie buduje 
poczucie własnej wartości, daje satysfakcję. Książki dają możliwośd przeniesienia nas do innego 
świata dlatego wakacje to idealny czas na czytanie.  

 
Pewnie większości z Was nie trzeba zachęcad do czytania dlatego poniżej przedstawię kilka 
propozycji: 
 

- Guillaume Musso, to  francuski powieściopisarz, który posiada grono oddanych czytelników na 
całym świecie. Kluczem do sukcesu Musso jest łączenie wątków miłosnych, kryminalnych  
i fantastycznych, w doskonałym i niemożliwym do naśladowania stylu.  
Jego książka  „Telefon od anioła", zaczyna się jak komedia romantyczna, a potem przyspiesza  
i zamienia się w thriller, którego nie można porzucid. Przypadkiem dwoje osób wpadając na 
siebie na lotnisku w Nowym Jorku zamienia się telefonami komórkowymi. Dopiero po dotarciu 
do celu podróży zdają sobie z tego sprawę. I to dopiero początek... 
Drugą propozycją tego samego autora, którą chcę Wam zaproponowad jest książka "Uratuj 
mnie". Nie wyznając sobie swoich uczud, para zakochanych żegna się na lotnisku. Samolot, do 
którego wsiada dziewczyna, rozbija się krótko po starcie. Ale to jeszcze nie koniec… Wciągająca 
historia, w której tajemnica, miłośd oraz ….. sięgnij po książkę a gwarantuję, że spędzisz długie 
satysfakcjonujące godziny z bohaterami książki. 
 

- Kristin Hannah to amerykaoska pisarka, która cieszy się ogromną popularnością. Jej powieśd  
„Zimowy ogród”, która porusza skomplikowane relacje rodzinne, historię miłosną oraz tragedię  

w tle to jedna z najlepszych powieści, jakie zostały wydane w ostatnim czasie. Dwie siostry 

różnią się chyba wszystkim – podejściem do życia, zawodem, sposobem myślenia. Każda 

wybrała dla siebie nieco inną drogę życiową. Jednak przewrotny los ponownie łączy siostry, 

które muszą przebywad pod jednym dachem rodzinnego domu, kiedy ich ukochany ojciec 

zapada na śmiertelną chorobę. Prosi On swoją żonę o to, by opowiedziała im zaczętą lata temu    

i nieskooczoną bajkę.  Bajka ta - a zarazem tajemnica rodzinna jestem pewna, że wywrze na 

Tobie ogromne wrażenie… Druga propozycja tej samej autorki to „Nocna droga”. Wzruszająca     

i zapadająca w pamięd książka. Młoda dziewczyna po latach tułaczki od jednej rodziny zastępczej 

do drugiej trafia do jedynej ciotki, która ofiarowuje jej kochający dom, poczucie stabilności                               

i bezpieczeostwa. Dziewczyna zaprzyjaźnia się z bliźniakami z sąsiedztwa, które mają 

nadopiekuoczą matkę. Przez 18 lat chroniła ona swoje dzieci przed wszelkim 

niebezpieczeostwem i starała się jak najlepiej ich wychowad. Jednak, katastrofalna w skutkach 

ecyzja zmienia życie trójki przyjaciół i ich bliskich. Poruszająca historia, która wywołuje różne 

niezapomniane emocje.  
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Inne propozycje wakacyjnej lektury:
 

- Magdalena Witkiewicz: 
„Pracownia dobrych myśli”, „Moralność pani Piontek"

- Katarzyna Michalak: „Ogród Kamili”, „Zacisze Gosi” i „Przystań Julii”
 - Anna Ficner – Ogonowska: „Krok do szczęścia”, „Alibi na szczęście”. 

 
                              Miłego zaczytania 

Katarzyna Bylica 
  
 

.............................................................................................................

projekt: paulina kowalik



Biszkopt: 4 jajka, 6 dag mąki, 8 dag mąki ziemniaczanej, 
6 dag cukru, cukier waniliowy, łyżeczka proszku do pieczenia
Masa I: 2 kg miąższu arbuza, 2 łyżki żelatyny,                               
 galaretka truskawkowa, 
Masa II: 2 waniliowe serki homogenizowane, 2 łyżki żelatyny,            
2 kremówki

Przygotowanie:
1.Biszkopt: białka ubijamy z 6 łyżkami wody na sztywną pianę, 
dodając cukry, a następnie po żółtku. Mieszamy z mąkami 
wymieszanymi z proszkiem. Pieczemy ok. 25 minut                                       
w temperaturze 180 stopni.
2.Masa I: żelatynę zalewamy zimną wodą.                                
 Napęczniała rozpuszczamy. 
Arbuza – bez pestek – drobno kroimy. 
Osączamy i zagotowujemy. 
Mieszamy z galaretką w proszku i żelatyną.                                                   
Nie gotujemy. Odstawiamy. 
Tężejącą masę wykładamy na biszkopt.
3.Masa II: Kremówki ubijamy, dodając serki                                                  
i rozpuszczoną żelatynę. 
Wykładamy na ciasto. Studzimy. 
 

STREFA
DOBREGO
SMAKU Orzeźwiające  Ciasto

ARBUZOWE

SMACZN E G O !
SMOOTHIESMOOTHIE

Do blendera wrzucamy marchew, banana,
mango, dodajemy kurkumę, imbir i sok z cytryny.
Miksujemy przez 30 sekund. Wedle uznania
dolewamy wody lub mleka kokosowego i znów
miksujemy. Gotowe! Smacznego!



Bezpieczeostwo na wakacjach         

 

Drodzy Wychowankowie, 

wakacje to okres, w którym znajdujemy czas na odpoczynek, zabawę, rozrywkę  oraz drobne 

szaleostwa. Jednak wszyscy musimy pamiętad, że dobra zabawa nie zwalnia nas z obowiązku 

dbania o swoje i innych bezpieczeostwo. Jak powinniśmy postępowad, aby wakacje zawsze 

kojarzyły nam się z samymi przyjemnościami? Wystarczy wykazad zdrowy rozsądek i pamiętad  

o kluczowych zasadach bezpieczeostwa. 

Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierowad, aby bezpiecznie spędzid wakacje: 

 Wyjeżdżając, zawsze pozostaw najbliższym informację, gdzie i z kim będziesz spędzad czas. 

Umów się na określone hasło, które wypowiedziane przez Ciebie będzie oznaczało, że czujesz się 

zagrożony i potrzebujesz natychmiastowej pomocy. To nie przesada - to podstawowe zasady 

bezpieczeostwa! 

 Nie afiszuj się zbytnio posiadanymi dobrami - nigdy nie wiesz, kto może Cię obserwowad. 

Podczas płacenia staraj się nie pokazywad zawartości portfela. Dobrym wyjściem jest                   

np. noszenie przy sobie drobnych sum.  

 Podróżując pociągiem zawsze zajmuj miejsca z dala od podejrzanych osób i  jeśli to możliwe 

blisko konduktora. Nie siadaj samotnie w przedziałach i trzymaj się blisko ludzi. Często                        

to wystarczy, aby odstraszyd potencjalnego napastnika. Staraj się nie podróżowad nocą. 

Pamiętaj - napastnik lub złodziej zawsze korzysta z okazji. Nigdy też nie podróżuj autostopem 

sam - zawsze w gronie przyjaciół. Nie wsiadaj do auta jeżeli kierowca od razu nie wzbudzi 

Twojego zaufania lub będziesz mied jakiekolwiek wątpliwości. Wracając  

z imprezy nocą nigdy nie korzystaj z ofert podwiezienia przez obcych. 

 Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się w rozmowy - czasami lepiej udad, że się nie słyszy  

i iśd dalej. Kiedy zaczepki się nasilą, odpowiadaj pewnie, krótko, bez wdawania się  

w dyskusję. Nie obrażaj napastnika. Kiedy ktoś Cię celowo potrąci, nie odwracaj się i idź dalej. 

Można również przeprosid dla własnego dobra. 

 Przebywając na plaży, pływalni czy w wakacyjnym tłumie, uważaj na swoją torbę, portfel, 

telefon. Nie noś portfela i dokumentów razem i nigdy nie wkładaj ich do tylnej kieszeni. 

Dokładnie zapinaj plecaki i torby. Torebkę trzymaj, obejmując ją całą od spodu, pamiętając przy 

tym, aby zawsze była zamknięta. Wartościowe rzeczy noś tylko w zamykanych kieszeniach. Jeśli 

bawisz się na imprezie, nigdy nie pozostawiaj swoich rzeczy bez opieki - kradzieże torebek, 

portfeli, telefonów komórkowych zdarzają się w klubach niezwykle często.  



 Zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów. Przypadki dosypywania i dolewania różnych 

specyfików są coraz większym problemem. Po takich substancjach tracisz samokontrolę  

a nazajutrz niczego nie pamiętasz. Nigdy nie przyjmuj napojów od nieznanych lub mało znanych 

Ci osób.Jeśli idziesz na parkiet, napoje zostaw pod opieką osoby zaufanej. 

 Nigdy nie wybieraj się na dyskotekę sam - zawsze w gronie znajomych. Nie wychodź  

z dyskoteki samotnie - staraj się wracad do miejsca zamieszkania w towarzystwie przyjaciół. 

 Wakacje to okres wzmożonej działalności dealerów narkotykowych. Pamiętaj, że mitem jest, iż 

"dopalacze" pomagają w dobrej zabawie. Naucz się byd asertywnym! Naucz się odmawiad! 

PAMIĘTAJ - NIE ISTNIEJE BEZPIECZNE BRANIE NARKOTYKÓW! 

 

 Nie daj szans, aby wakacyjne picie powiększyło związane z tym statystyki tragicznych 
wydarzeo. Alkohol wzmaga agresję, a jednocześnie nietrzeźwy nastolatek jest łatwiejszą ofiarą 
przestępstwa. Nadmiar alkoholu nierzadko też prowadzi do ryzykownych zachowao, a to groźba 
np. zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową. 

 Okres wakacji to również intensywny werbunek prowadzony przez sekty. Nie opowiadaj nowo 
poznanym ludziom o swoich kłopotach czy marzeniach. Możesz byd zaproszony na "bardzo 
ważne spotkanie". Jeżeli osoba jest bardzo życzliwa, ale nie chce odpowiedzied na Twoje pytanie 
o cel spotkania i osoby lub instytucje je organizujące: "bo tam się wszystkiego dowiesz", bądź 
ostrożny. Nie idź, jeżeli wcześniej nie sprawdzisz, kim są ludzie, którzy Cię zapraszają i o co im 
chodzi. 
                                                                                                                     Do zobaczenia po wakacjach  

                                                                                                                      Katarzyna Bylica 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                         


