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Gazeta Dolnośląskiego Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym dla Dzieci „Jagusia”
w Kudowie -Zdroju , ul. Słoneczna 17, (074) 8661-733 , (074) 8664-724

Kochani , przywitaliśmy wiosnę bawiąc się, grając i weseląc na świeżym
powietrzu. Śmiało patrzyliśmy w niebo i wystawialiśmy ku słońcu swoje
uśmiechnięte twarze. Zupełnie inaczej niż nasi sąsiedzi , Ukraińcy, dla których
od miesiąca to samo niebo zwiastuje tylko strach i niebezpieczeństwo.
Pamiętajmy, aby cieszyć się każdą chwilą naszego istnienia, cenić swoje
zdrowie i dbać o komfort życia, ale jednocześnie przyglądać się z czułością i
uwagą innym ludziom. Bądźmy dobrzy dla siebie wzajemnie, wybaczajmy sobie
nasze małe niedoskonałości, tolerujmy różnice i nauczmy się ze sobą
współpracować.
Nie zapomnijcie, że…
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Jacyś ludzie - Wisława Szymborska
Jacyś ludzie w ucieczce przed jakimiś ludźmi.
W jakimś kraju pod słońcem
i niektórymi chmurami.
Zostawiają za sobą jakieś swoje wszystko,
obsiane pola, jakieś kury, psy,
lusterka, w których właśnie przegląda się ogień.
Mają na plecach dzbanki i tobołki,
im bardziej puste, tym z dnia na dzień cięższe.
Odbywa się po cichu czyjeś ustawanie,
a w zgiełku czyjeś komuś chleba wydzieranie
i czyjeś martwym dzieckiem potrząsanie.
Przed nimi jakaś wciąż nie tędy droga,
nie ten, co trzeba most
nad rzeką dziwnie różową.
Dokoła jakieś strzały, raz bliżej, raz dalej,
w górze samolot trochę kołujący.
Przydałaby się jakaś niewidzialność,
jakaś bura kamienność,
a jeszcze lepiej niebyłość
na pewien krótki czas albo i długi.
Coś jeszcze się wydarzy, tylko gdzie i co.
Ktoś wyjdzie im naprzeciw, tylko kiedy, kto,
w ilu postaciach i w jakich zamiarach.
Jeśli będzie miał wybór,
może nie zechce być wrogiem
i pozostawi ich przy jakimś życiu.
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Rysunek: Brajan, klasa7

Dzień Kobiet w ,,Jagusi”
Świętowanie Dnia Kobiet jest już powszechne od lat starożytnych, kiedy to
gospodynie otrzymywały prezenty oraz były obdarowane szczególną uwagą i
czułością. Polska jest jednym z krajów, w których Dzień Kobiet, obchodzony
każdego roku 8. marca jest oficjalnym świętem. Dzień ten cieszy się dużą
sympatią zarówno ze strony pań jak i panów.
Udowodnili to nasi gentelmani, przygotowując dla wszystkich niewiast
niezwykle zabawny program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje
talenty muzyczne i artystyczne i obdarowując przedstawicielki płci pięknej
rozlicznymi uprzejmościami, komplementami oraz słodyczami.
Panowie sprawili, że panie poczuły się docenione i uszanowane- dziękujemy!!!
Dziewczyny
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Rysunek: Marlena, LO
Tajemnice Dżagusi
Był wieczór, pora, gdy do głowy przychodzą nam najlepsze pomysły. Ponieważ
Adrian nie dał się sprankować, postanowiłyśmy wypróbować siłę naszych
plastrów do depilacji na obficie owłosionej łydce Bartosza, który uwierzył nam,
że tego typu specyfiki mają zbawienny wpływ na nasze obolałe od fizycznego
wysiłku mięśnie. Drugim naiwnym okazał się Historyk, czyli Michał. On
pierwszy poinformował Bartosza o właściwym przeznaczeniu plastrów. Ta
wiadomość spowodowała u naszego kolegi ostry atak paniki. Zdesperowany,
postanowił szukać wsparcia u pani Darii, znanej ze swojego dobrego serca. Na
pomoc było już jednak za późno- Bartosz nie zdołał opanować drżenia rąk,
usunął plaster, brudząc wszystko dookoła woskiem. Jego zdenerwowanie
osiągnęło apogeum, gdy zobaczył skutek swej łatwowierności- gładziutki
niczym pupcia niemowlaka prostokątny fragment swojej męskiej łydki,
otoczony dywanem pozostałego owłosienia.
Sprzątanie pozostałości po rozlanym wosku przypadło pomysłodawcom tego
pranka, którzy do dziś uważają, że było warto😊 Marlena i Zuzia
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Opowiem Wam historię o pewnej dziewczynie, która przyjechała tutaj razem ze
swoją przyjaciółką. Niestety, po paru dniach coś jej się stało i zaczęła wyżywać
się na niej , znęcać się , poniżać, dokuczć. Bardzo odsunęły się od siebie. Wiki,
która stała się agresywna, znalazła sobie nowe koleżanki i przeprowadziła się do
innego pokoju, zostawiając Patkę samą. Po kilku dniach Patrycja złapała dobry
kontakt ze swoją imienniczką, ale Wiki nie mogła i nie chciała tego tolerować,
bo była bardzo zazdrosna o obie koleżanki. Jej złowrogie zachowanie bardzo się
nasiliło, co nie uszło uwadze personelu. Tym razem to oni zaczęli działać i
doprowadzili do odesłania Wiktorii z ośrodka. Obie Patrycje ucieszyły się z
takiego obrotu sprawy, bo to oznaczło dla nich spokój od ciągłych ataków i
wymówek, jednak tuż przed wyjazdem Wiki z Kudowy wszystkie podały sobie
rekę na zgodę i nawet uroniły parę łez przy pożegnaniu. Wiktoria wykazała
skruchę, co obie Patrycje przyjęły z ulgą i zrozumieniem.
Ta historia jest dowodem na to, że warto sobie wybaczać.
Pati
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Podczas wycieczki do Żródełka Maryi pani Danusia postanowiła, że będziemy
wracać skrótem. Obaj z Kamilem byliśmy już zmęczeni i szliśmy ze
spuszczonymi głowami, nie rozglądając się wokół. Gdy udało nam się wreszcie
wejść na górę i podnieśliśmy głowy, ujrzeliśmy Franka, który nieskrępowany
opróżniał zawartość pęcherza na pobliskie drzewo.Nasza obecność nie zrobiła
na nim najmniejszego wrażenia, bez żenady nadal nawadniał okoliczną
roślinność, eksponując swego węża strażackiego. ,, Co tam Pedro?” – zwróciłem
się nieco skonfundowany do Franka, właściciela z hiszpańska brzmiącej ksywy.
Ten, nie odwracając wzroku od drzewa, którego korzenie zasilał właśnie
strumieniem ciepłego moczu, odparł z dwuznacznym uśmiechem: ,, Święty
pisuar” i strzepnął ostatnią kroplę żółtego płynu.
Adrian
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O czym donosi dżagusiowy monitoring?
Patrycja czuje motyle w brzuchu na widok Kamila.
Zuza złamała ławkę w lesie.
Adrian najbardziej na świecie kocha swoje buty.
Wiktoria już po dwóch dniach zaręczyła się z chłopakiem.
Pan Damian jest kosmitą i ogląda animę.
Kamil jest mistrzem ciętych ripost.
Michał lizał stopy Kubie, a Kuba jemu też.
Marcel wydostał się z izolatki.
Michał mobbinguje panią Darię.
Tomek żniszczył wielokrotnie swoją reputację.
Pan Eugeniusz boi się pani Izy.
Michal chce w przyszłości zostać bombą na wyposarzeniu Sił Powietrznych
Polski.
Klapki Kacpra wylądowały na wysypisku., w czym dopomógł im Oskar.
Swojego klapka chciała z kolei użyć Zuza, żeby zabić nim Marlenę.
Tomek podgląda chłopaków w łazience.
Ten sam Tomek lubi stópki.
Michał śledził panią Darię.
Pan EU-geniuszzna wszystkich.
Piotrek w nocy przeżywa demony.
Historyk zaczepia na lekcjach Czarną, w której kocha się Bartek.
Tomek to 60.
Babcia Julki jest bogiem.
Pan Tadeusz to komandos.
Stary Kamila zbudował Kaplicę Czaszek.
Wiadomości zebrali: Bartosz, Michal, Kuba i Patrycja Czarna
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Rysunek: Sylwia Oszczyk

Krótka lekcja gwary śląskiej według Roxany
Po śląsku

Po polsku

abo
ni
ja
izba
chałpa
dziołcho
cug
bajtel
ale jo ci przaja
synek
batki
maszkiecić

albo
nie
tak
pokój
dom
dziewczyna
pociąg
dziecko
kocham cię
chłopek
majtki
jeść słodycze
8

Rysunek: Laura, klasa7
Ankieta prawdę ci powie
Kto był twoim ulubionym wychowawcą?
Pani Iza, Pani Daria, Pan Eu-geniusz, Pan Damian, Pan Tadeusz, Pani
Bogusia
Jak smakowało ci jedzenie?
Nie było najgorsze, mogło być gorzej, bez komentarza, może być, 3/10, słabo,
nie smakowało, średnie, 6/10.
Najśmieszniejsza sytuacja
Zuzia pod ławką, dużo by wymieniać, hasło 15 złotych, pokruszony ząb Patki,
wywalenie Patrycji przez Patrcję, nadepnięcie na buty Adriana, jak Tomek
wyrzucał telefon przez okno, depilacja nóg Bartosza.
Ulubiona rozrywka
Spacer, piłka nożna, zapasy w pokojach, Uno, granie na laptopie Bartka, spanie.
Kamil+ Patrycja.
9

Najlepszy ship tego turnusu
Kto ma wiedzieć, ten wie, mój, Kamil+ Patrycja, Kamil+ Adrian,
Pierwsze wrażenie
Weszłam i wyszłam- wróciłam po 2 godzinach, Boże- ja chcę do domu, gdzie ja
k…a trafiłem, mogę się tu przeprowadzić, bałam się, że nikt mnie nie polubi,
miłe, git, uciekam.
Który chłopak ma największe branie?
Bartosz, mój, Oskar, Kamil, Michał, Adrian,
Czy Kamil ma kogoś?
Właśnie to sprawdzam, tak, oprócz osób fikcyjnych- nikogo, nie, Adriana,
W ankiecie wzięło udział 9 osób: Marlena, dwie Patrycje, Adrian, Oliwia,
Kamil, Bartosz, Wiktoria i Polityk, a przepytywała je Zuzanna😊
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POZOSTAŃMY W KONTAKCIE
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