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Jakie prezenty chcia³yby
pod choink¹ znaleŸc nasze
wychowanki?:
- czêstsze wizyty w domu
- nowy telefon
- wielka mi³oœæ
- fajne ciuchy
- lepsze stosunki z rodzin¹
- p³yta z ulubion¹ muzyk¹?

Jakie prezenty chcieliby
znaleŸæ pod choink¹ pracownicy naszego Oœrodka?:
- spokój w pracy
- zdrowie
- ciep³e s³owo od Dyrekcji
- du¿o ¿yczliwoœci i mi³oœci

W tym numerze tak¿e:
- Chocia¿ pochodzimy z ca³ej Polski, to 4
grudnia wszystkie czu³yœmy siê Górnoœl¹zaczkami! Na stronie 2, 3 i 4 relacje z
projektu o Górnym Œl¹sku, który realizowa³a tegorocznej jesieni ca³a nasza szko³a.
- Na stronie 5 prezentujemy nasze wiersze - prosto z
naszych serc
- Na stronie 6 relacje z imprezy andrzejkowej oraz jase³ek
- Na stronie 7 plebiscyt na sportowca roku
- no i oczywiœcie przemyœlenia naszego „kochanego” Dyrektora!

W dniach tak piêknych, urokliwych,
Otulon¹ szat¹ bia³¹,
Niech siê dziej¹ cuda, dziwy Nigdy doœæ ich, nigdy ma³o!
Zaœ ¿yczenia z serc p³yn¹ce,
TEJ GAZETKI DZIENNIKARZY,
Przyj¹æ chciejcie, - bo, GOR¥CE! NIECHAJ WSZYSTKIM WAM SIÊ DARZY!!!
Niech ta Gwiazdka jaœniej¹ca
Niesie radoœæ "Du¿ym", "Ma³ym",
Niech frasunek z czo³a str¹ca
W Nowym Roku, w roku CA£YM!!!
M¹droœæ, wiara i nadzieja
Niech przez ¿ycie Was prowadz¹.
Œwiat niech dobrem Was obdziela.
Ludzie - szczeroœæ i otwartoœæ dadz¹.
Niechaj szczêœcie Wszystkim sprzyja,
Daje ¿yciu now¹, jakoœæ.
Mi³oœæ niech Was nie omija.
Czas nie dzia³a "wbrew", ni na z³oœæ.
Zatem jeszcze TROSZKÊ " kasy",
Zdrowia, S³oñca w Ka¿dym Dniu,
Bliskich Osób, " Super Klasy"
Oraz Latek ¯ycia STU!!!
"Wyliczanie" to - nieca³e,
A dobrego nigdy doœæ!
Lecz i tak nie wiemy wcale
Co z tym zrobi Los - ten GOŒÆ?
Jego intryg siê nie bójmy,
Choæ przebieg³y z niego frant,
RÓBMY SWOJE, SWOJE RÓBMY!
Ka¿dy Dzieñ jest tego WART!
(od redakcji)

Jak siê okazuje, nie dla wszystkich z nas Bo¿e
Narodzenie jest czasem radoœci. Wiele dziewczyn
nienawidzi tego okresu

Przedœwi¹teczne refleksje
Ja osobiœcie nie przepadam za œwiêtami. Ponoæ Wigilia
jest czasem radoœci i mi³oœci, siedzenie wspólnie przy
jednym stole, dzieleniu siê op³atkiem,
sk³adaniu sobie ¿yczeñ. Ja tego nie lubiê i nie przepadam. Wole byæ sama w
ciszy i spokoju , a gdy siedzê przy stole
Bleeee!
jest mi smutno i ciê¿ko na duszy. To tyle
co myœlê na temat œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Katarzyna Skrzyd³owska
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Kalendarium:
1 grudnia - Œwiatowy Dzieñ Walki z AIDS
1 grudnia jest obchodzony Œwiatowy Dzieñ Walki z
AIDS. Szacuje siê, ¿e w Polsce wirusem HIV zara¿onych jest 15-20 tysiêcy osób. 1 grudnia jest Œwiatowym Dniem Walki z AIDS od 1988 roku. W Polsce - jak podano w raporcie - tylko 0,07 procenta
doros³ych zara¿onych jest wirusem HIV i odsetek
ten od kilku lat utrzymuje siê na niezmienionym
poziomie, mimo znacznego wzrostu w wiêkszoœci
krajów œwiata. W Polsce zarejestrowano oko³o 7150
zaka¿eñ HIV; szacuje siê, ¿e w rzeczywistoœci zaka¿onych jest 15-20 tysiêcy osób. "Te liczby bêd¹
ros³y" - przewiduje ks. Arkadiusz Nowak, pe³nomocnik ministra zdrowia ds. AIDS i narkomanii. Wiêkszoœæ zara¿onych to m³odzi ludzie w wieku 20-22
lat, którzy za¿ywaj¹ narkotyki, u¿ywaj¹c do tego
starego typu wielorazowych strzykawek

Piêkna nasza Polska ca³a -

Górny Œl¹sk

D

nia 4.12.2008 w naszej szkole odby³o siê zakoñczenie projektu pt. "Piêkna nasza Polska
ca³a - Œl¹sk", wszystkie klasy przygotowa³y
prezentacje, ka¿da na inny temat zwi¹zany ze Œl¹skiem. By³y tradycje, sport na Œl¹sku (sportowcy Œl¹ska), legendy, poezja w przek³adzie Marka Szo³tyska, prawie ka¿da klasa stara³a siê te¿ chocia¿ parê
zdañ przedstawiæ œl¹sk¹ "godk¹". Na pocz¹tku
wszyscy po apelu poszliœmy do klas i przygotowaliœmy inscenizacjê, po krótkim czasie spotkaliœmy

3 grudnia - Œwiatowy Dzieñ Osób Niepe³nosprawnych
Ponad 650 mln osób na œwiecie jest niepe³nosprawnych
6 grudnia - Miko³ajki zeœwiecczona nazwa
dnia Œwiêtego Miko³aja.
Istnieje wiele legend zwi¹zanych z tym zwyczajem.
Jedna z nich mówi, ¿e 6
grudnia kiedy dzieci jeszcze œpi¹ Œwiêty Miko³aj
podk³ada im prezenty. Lubimy Miko³ajki poniewa¿ w
tym dniu czujemy siê jak dzieci i dostajemy upominki.
10 grudnia - Miêdzynarodowy Dzieñ Praw Cz³owieka
Jak co roku 10. grudnia na ca³ym œwiecie obchodzony jest Miêdzynarodowy Dzieñ Praw Cz³owieka. Tego dnia, 58 lat temu, Zgromadzenie Ogólne
ONZ przyjê³o Powszechn¹ Deklaracjê Praw Cz³owieka - dokument stanowi¹cy jedno z najwiêkszych
osi¹gniêæ tej organizacji. Dokument jest chyba najpowszechniej uznawanym wzorcem ochrony praw
cz³owieka i gwarantuje mu miêdzy innymi: ochronê
prywatnoœci, prawo do w³asnoœci, wolnoœæ, wyrzeczenie siê niewolnictwa oraz wolnoœæ sumienia
31 grudnia - Noc sylwestrowa
To œwiêto obchodzone noc¹ z 31 grudnia ( imieniny
Sylwestra) na 1 stycznia, kiedy to koñczy siê stary
rok, a zaczyna nowy. Pierwszy raz obchodzone by³o
w 999 roku, kiedy to wed³ug wczeœniejszego proroctwa w roku 1000 mia³ nadejœæ koniec œwiata. Kiedy
pó³noc minê³a, a wczeœniejsze obawy nie potwierdzi³y siê, ludzi ogarnê³o radosne szaleñstwo. Od
tego czasu noc sylwestrowa jest czasem hucznych
zabaw i bali, postanowieñ noworocznych i nadziei
na lepszy rok.

Nasze dwie gwiazdy ze Œwiêtoch³owic czyli Sandra i
Monika
siê w sali konferencyjnej i zaczêliœmy przedstawienie naszych prac. Widownia by³a zat³oczona wszystkimi dziewczêtami z M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego oraz przez nauczycieli naszej szko³y, swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ nas równie¿ pan
dyrektor oœrodka Tomasz Stu³a.
No i zaczê³o siê. Poszczególne klasy zaczê³y
przedstawianie i by³o naprawdê zabawnie. Pierwsza
grupa przedstawiaj¹ca zrobi³a to naprawdê w specyficznie œwietny sposób, kolejne by³y równie¿ fajne i pouczaj¹ce, ale nie dawa³y tyle uciechy i œmiechu co klasy I gimnazjum i III gimnazjum, ciekawe
by³o równie¿ przedstawienie kl.II b gimnazjum pod
kierownictwem pana Marcina Melona. Na koniec zostaliœmy poczêstowani prawdziwym ¿urem œl¹skim,
by³ smaczny. Ca³a zabawa mia³a miec mi³y i ciekawy charakter i taki w³aœnie mia³a, atmosfera by³a
sympatyczna i przyjemna, ka¿dy siê dobrze bawi³.
Po ca³ej imprezie poszliœmy na apel, gdzie pani
dyrektor nas zwolni³a i rozeszliœmy siê po grupach.
Daria Grund

Zapraszamy na fotoreporta¿ z naszego
Dnia Regionalnego na stronê 3!

STRONA 3

Agnieszka Rz¹dzka, rodowita krako- Dyrektor wyg³osi³ s³owo wstêpne, a my Pani Ula i pani Ania dopilnowa³y, by
wianka, z dum¹ paradowa³a ze zaobserwowa³yœmy, ¿e do munduru wszystko by³o zapiête na ostatni knefel.
œl¹sk¹ flag¹!
górniczego raczej by siê nie zmieœci³.

Szwarne frelki tañcowa³y a¿ mi³o! Dyjaczek i F¹fel wybra³y „najszwarniejsze frelki” spoœród publicznoœci!

„Trzy œwinki” z klasy I gimnazjum roz- Dziêki konkursowi zorganizowanemu
bawi³y nas do ³ez swoim przedstawie- przez klasê IIa dowiedzia³yœmy siê
niem.
wiele ciekawostek o œl¹skim sporcie.

Nie zabrak³o elementów edukacyjnych. PrzyjaŸñ wychowanek grupy V KlauAda - moplikiem sie jedzie na szych- Która z nas wiedzia³a ilu laureatów nagro- dii i Kingi piêknie kwit³a na tle œl¹ta, moplikiem sie wraco z roboty...
skiej flagi.
dy Nobla pochodzi z Górnego Œl¹ska?

Nojwiynkszo fanka Ruchu ze Œwio- Magda i Klaudia w barwach „Niebieskich” Czy to miss Górnego Œl¹ska? Jesznów z szalem swego ukochanego - nie pochodz¹ ze Œl¹ska, ale pi³karzy cze nie, ale czy¿ naszemu „F¹flowi”
Ruchu podrywa³y a¿ mi³o.
nie jest ³adnie w górniczym stroju?
klubu.
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Wychowanki MOW zachwycone Górnym Œl¹skiem

Wizyta w WoŸnikach
"Piêkna nasza Polska ca³a, ale... Œl¹sk najpiêkniejszy"
- chcia³oby siê powiedzieæ, podsumowuj¹c projekt edukacyjny realizowany minionej jesieni przez uczennice
zespo³u szkó³ przy M³odzie¿owym Oœrodku Wychowawczym w Radzionkowie. Pochodz¹ce z ca³ej Polski dziewczyny przez dwa miesi¹ce poznawa³y specyfikê regionu, w którym przysz³o im mieszkaæ. A ¿e region to wielce
atrakcyjny, to te¿ nie zabrak³o atrakcji, takich jak wycieczka na mecz miêdzy Ruchem Chorzów a Wis³¹ Kraków,
nocne zwiedzanie gmachu Sejmu Œl¹skiego czy te¿
spotkania z ciekawymi ludŸmi. Jedn¹ z atrakcji by³a wycieczka do gminy WoŸniki, zorganizowana 25 listopada
z inicjatywy naszej pochodz¹cej z tych stron nauczycielki - pani Joanny Doroziñskiej.
Wyruszyliœmy oko³o godz. 8:30. Najpierw pojechaliœmy
zwiedziæ œliczny, zabytkowy, drewniany koœció³ pod wezwaniem œw. Walentego. Tam spêdziliœmy oko³o 30
min. pod okiem przewodnika, który opowiada³ o historii
i dawnych losach parafii i koœcio³a. Nastêpnie po krótkiej przerwie dla dziewczyn, odjechaliœmy autokarem
prowadzonym przez mi³ego kierowcê (mi³y?! dlatego,

Zasiedliœmy do sto³ów, czekaj¹c na dalsze atrakcje, a tu
nagle na œrodek sali wychodzi pani Irena w dziwnym dla
nas stroju, ale szybciutko pomog³a nam zrozumieæ, ¿e takie odzienie s³u¿y³o kiedyœ jako strój ludowy na Œl¹sku.
Wraz ze swoimi starszymi od nas kole¿ankami odstawi³y
scenkê przedstawiaj¹c¹ skubanie pierzy. By³o bardzo za-

bawnie i ¿artobliwie, po czym zaczêliœmy jeœæ , a potem,
jakby tego by³o ma³o, wszyscy tañczyli, œmiali siê jak na
jakimœ przyjêciu. Nasza pani dyrektor Gabriela Gulina opo-

¿e umila³ nam podró¿ poprzez puszczanie muzyki m.in.
disco polo oraz biesiadnej, przy której œpiewa³yœmy i
szala³yœmy jak ma³e dzieci). W koñcu dotarliœmy do
Miejsko-Gminnego Domu Kultury w WoŸnikach, czeka³
tam na nas ju¿ skromny poczêstunek wraz z ciep³¹ herbat¹, która pozwoli³a nam siê rozgrzaæ, poniewa¿ za
oknem temp. wynosi³a mniej ni¿ 0 st. C (by³o zimno).
Nasza wizyta w Domu Kultury mia³a na celu przede
wszystkim poznanie zwyczajów oraz kultury Œl¹ska, które przedstawi³a nam elegancka artystka, pani Kazimiera Drewniok, pochodz¹ca z okolic Rybnika. Ta mi³a i
kulturalna osoba podzieli³a siê z nami swoimi przemyœleniami o tym, co uczyniæ, by nasze województwo by³o
piêkne i zadbane. Po informacjach, które przekaza³a
nam mi³oœniczka Œl¹ska, czeka³a na nas jeszcze jedna atrakcja w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, gdzie z niecierpliwoœci¹ czeka³ na nas zespó³ " Babie Lato'', panie
z Ko³a Gospodyñ Wiejskich i pani radna Irena Matyl.
Wchodz¹c spotka³o nas mi³e zaskoczenie: zastawione
sto³y dobrym jedzeniem, s³odkimi ciastami oraz kawa.

wiedzia³a trochê o naszym oœrodku, raczej dobre rzeczy! A
pod koniec wszyscy ³adnie i z kultur¹ po¿egnaliœmy siê i
wyruszyliœmy w stronê M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego .
Ta wycieczka du¿o nas nauczy³a o naszym regionie, jak i
pozwoli³a nam du¿o przemyœleæ , by³o mi³o. To by³a jedna z
nielicznych wycieczek na których by³yœmy grzeczne ;-)
Angelika Sabina Weronika Prause,
uczennica klasy II ZSZ
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Oœrodek M³odzie¿owo
Wychowawczy
- co to?

Natchnienia
nasze...
***
Chcê byæ anio³em
wolnym swobodnym
chcê byæ Anio³em
upad³ym niegodnym
WeŸ mnie ze sob¹
w czarn¹ otch³añ piekie³
weŸ, nie oddaj
tak bêdzie najlepiej
Czarna

J

***
Czasem jestem smutna .
Czasem jest mi czegoœ brak.
Czuje siê jak dziewucha nie m¹dra,
A czasem jest na wspak.
Du¿o osób mi zazdroœci,
Choæ wcale nie znaj¹ mnie.
Czasem mam ju¿ doœæ pod³oœci,
Która wci¹¿ ogarnia mnie.
¯ycie to nie bajka jest,
I nie ka¿dy o tym wie.
Ono skoñczy poezji list ,
I nie powiesz temu "NIE".
Dyjaczek

C

zytacie ksi¹¿ki? Pewnie s¹ dla was obce? Nudne? Do niedawna zemn¹ te¿ tak by³o. W zesz³ym roku szkolnym ¿eby
jechaæ na przepustkê do domu zosta³am zmuszona przez
P. Agatkê do wypo¿yczenie i przeczytania ksi¹¿ki. I tak siê zaczê³a
moja przygoda z ksi¹¿kami. Pierwsz¹ ksi¹¿kê jak¹ przeczyta³am
by³ " Pamiêtnik narkomanki", pewnie wiele z was j¹ zna. A potem
pozna³am odjechany œwiat " Harrego Pottera" i wci¹gnê³o mnie na
dobre. Czytanie tych ksi¹¿ek pozwala³o mi zapomnieæ o problemach i zanurzyæ siê w œwiat fantazji. Prze¿ywa³am razem z bohaterami ich przygody a jednoczeœnie dobrze siê bawi³am. Przeczyta³am ju¿ wszystkie czêœci a teraz koñczê ostatnia. Pewnie ju¿ trudno
bêdzie mi zrezygnowaæ z czytania , wiêc spróbujê wci¹gn¹æ siê w
magiczny œwiat "Wiedzmina" A. Sapkowskiego. Mo¿e któraœ z was
pójdzie moim œladem? A mo¿e macie jakieœ swoje ulubione ksi¹¿ki? Napiszcie o tym.
Dyjaczek

est to oœrodek po to. by pomagaæ zbuntowanym dziewuchom czy mo¿e zniszczyæ im
¿ycie?
Sama, nie wiem jak to mam odbieraæ, poniewa¿ jest to miejsce, w którym przebywaj¹ dziewczyny z ró¿nych stron Polski. Ka¿da jest inna, a
jednak maj¹ podobne problemy typu: ukoñczenie szko³y, pobicia, na³ogi, uzale¿nienia od narkotyków oraz brak kontaktu z rodzin¹.
£¹cz¹ nas w grupê ludzi, która nie do koñca siê rozumie - tzw. Burza charakterów. Zazwyczaj panuj¹ tu zasady silniejszy wygrywa... ale
najczêœciej tu w Radzionkowie jest norma
BRAK PRZEMOCY !
Wiadomo, tylko w regulaminie !
Nie piszê o tym, ¿e my, m³ode kobiety zamkniête w szarej rzeczywistoœci t³uczemy siê i chodzimy z podbitymi oczami, lecz o tym w jaki sposób
siê traktujemy. Przyje¿d¿aj¹ tu nowe dziewczyny: jedne tzw. "lepsze", a drugie te "gorsze", tworzy siê selekcja panienek („nówek”).
Ja tak naprawdê nadal jestem „nówk¹”.
Przyje¿d¿aj¹c tu dn. 7 kwietnia bie¿¹cego roku
nie obchodzi³o mnie czy dziewczyny mnie zaakceptuj¹, bardziej martwi³am siê tym, czy moi
starzy znajomi nie zapomn¹ o mnie, czy nie stracê bliskiej dla mnie osoby!? Ci, którzy okazali
siê prawdziwymi przyjació³mi zostali, lecz jednak uda³o mi siê ju¿ do koñca poznaæ fa³szywoœæ, wrednoœæ oraz nielojalnoœæ ludzi. Tak naprawdê cz³owiek uczy siê na w³asnych b³êdach
i z ciê¿kim sercem przyznajê, ¿e takie oœrodki
s¹ potrzebne dla nas, m³odych ludzi, którzy zgubili siê gdzieœ na swojej drodze do szczêœcia.
Tu mo¿na znów spróbowaæ siê odnaleŸæ! Ale
trzeba do tego wielkich chêci aby zostaæ kimœ w
dalszym ¿yciu. Taka rada na przysz³oœæ: Zastanów siê, m³oda kole¿anko, co jest dla Ciebie
najlepsze i co Ci siê przyda w przysz³oœci ….

ZAGADKA!!!
Kto zgadnie jaki owoc œwieci na niebiesko ?
Odpowiedzi szukaj w gazetce.

"SPO£ECZNOŒÆ" - PO CO ONA JEST?
"Po to ¿eby rozwi¹zywaæ problemy oœrodkowe", zapewne us³ysza³abym, gdybym zada³a to pytanie co najmniej
kilku "poczuwaj¹cym siê" laskom.
Ale, ale. "PROBLEMY" - co to s¹ problemy?
Przekrzykiwanie siê jedna przez
drug¹? Która siê "liza³a", która z
któr¹ chodzi³a za r¹czkê, która do
której mówi³a "misiu", "kochanie",
czy inna "rybko"?
Ok, mo¿e czêœæ lasek to razi.
Nastêpna czêœæ szuka ¿a³osnej
"sensacji" .
Ale zapewniam was, ¿e jest jesz-

cze jedna czêœæ. I ta ostatnia ma naprawdê g³êboko w tyle
wasze "zwi¹zki", "mi³oœci" i inne takie "pseudo-homoseksualne" oœrodkowe zabawy.
By³abym zapomnia³a.
Czêœæ "nowych" dziewczyn mog³a siê po prostu wystraszyæ.
Na koniec pozdrawiam was serdecznym uœmiechem,
gratuluje "g³êbokoœci myœli" i dziêkuje za udan¹ spo³ecznoœæ.
I proszê, niech ju¿ nikt nie przychodzi do mnie z dobr¹
nowin¹ zaczynaj¹c¹ siê od s³ów:
"CZY WIESZ Z KIM JEST X"?
MaJkA ;)
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Wró¿by Andrzejkowe

Wielkie kolêdowanie

Hmm a jak to by³o ... wieczór andrzejkowy odby³ siê
27.11.2008r. Od godz. 16.30 w naszej grupie V-tej.W sumie zaczê³o sie tak .... du¿o wczeœniej wybraliœmy wró¿by
podzieliliœmy je miêdzy sob¹. W czwartek tj.27 listopada
Pani Asia przywioz³a du¿y wór pe³ny ubrañ do przebrania.
Nastêpnie wybra³yœmy sobie ubrania, by³o z tym du¿o
œmiechu. Umalowa³yœmy sie jak czarownice i stroi³yœmy
s w o j e
pokoje
aby zorganizow a æ
mroczny
nastrój.
By³yœmy
t a k i e
szczêœliwe- odchodzi³y
niez³e
tañce, tak
zwane
wygibasy. Zdjêcia z imprezy andrzejkowej zostan¹ wywieszone na korytarzu ko³o sekretariatu - GALERIA Z
"WRÓRZB ANDRZEJKOWYCH". Nie wszystkie wró¿by by³y
pozytywne - trochê nas to denerwowa³o, ale w ¿yciu ró¿nie siê dzieje. Niekiedy by³o œmiesznie, dowcipnie a czasem by³o widaæ, ¿e uwierzy³yœcie, ¿e tak bêdzie jak WAM
KARTA POKAZA£A. A po wró¿bach by³o najgorsze..... sprz¹tanie WOSK BY£ WSZÊDZIE, ALE DALIŒMY RADÊ.
Redakcja

10.12.2008 r. w naszym Oœrodku na sali gimnastycznej odby³o siê kolêdowanie, na które zostali zaproszeni: wicedyrektor Wydzia³u Edukacji i Nauki Urzêdu Marsza³kowskiego, pani Ewa Baran, emeryci i wszyscy pracownicy M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego, nie mog³o zabrakn¹æ równie¿ naszych kochanych wychowanek .
Impreza zaczê³a siê o godzinie 17.00. Na pocz¹tek by³a Msza Œw. któr¹ poprowadzi³ ks. Andrzej Podoluk
wraz ze swoimi ministrantami. Po mszy dziewczêta zaczê³y kolêdowanie, œpiewa³y kolêdy a pan Jacek Kafka
gra³ na klawiszu i dziêki temu by³a naprawdê wspania³a
atmosfera Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Teksty, które mówi³y dziewczyny by³y bardzo pouczaj¹ce i m¹dre. Nie by³o

Nasze historie...

¿adnego przedstawienia z Matk¹ Bosk¹ i Jezusem,tylko
zwyczajna dyskusja o ¿yciu ale by³o to naprawdê piêknie
przedstawione . Jedna z wychowanek siê nawet pop³aka³a ze wzruszenia. Kiedy nadszed³ ju¿ koniec pan Tomasz Stu³a wraz z pani¹ Ew¹ Baran wyg³osili krótkie prze-

M

oja historia z przyjazdem do oœrodka by³a spowodowana moimi ucieczkami z
domu oraz tym, ¿e zupe³nie olewa³am sobie szko³ê.
3 wrzeœnia tego roku oko³o po³udnia do
mojego domu przyjecha³a policja. Ja
otworzy³am drzwi, myœla³am ¿e to dzielnicowy w sprawie mojej rodziny, pomyli³am siê. Jeden z funkcjonariuszy od razu
powiedzia³, ¿e mam siê pakowaæ bo jadê
do M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego w Radzionkowie. Mama siê za³ama³a, mi te¿ nie
by³o do œmiechu. Kiedy ju¿ siê spakowa³am, po¿egna³am siê z rodzin¹ i pojechaliœmy . Jechaliœmy radiowozem, najpierw na komendê, tam powiadomili dyrektora, ¿e mnie tam dowioz¹. Prawie godzinê czeka³am na
wiêŸniarkê. Gdy ju¿ przyjechali po mnie myœla³am, ¿e
moje ¿ycie nie ma sensu. Kiedy ju¿ byliœmy w drodze,
ca³y czas myœla³am o mamie, któr¹ bardzo kocham, o
rodzeñstwie, o moim ojcu, który za dwa dni mia³ przyjechaæ zza granicy do domu. Niestety nie zd¹¿y³am siê z
nim po¿egnaæ
Myœla³am równie¿ o tym, jak tam bêdzie, by³am przekonana, ¿e to bêdzie koszmar, ¿e bêd¹ kraty w oknach, ¿e
bêdê gnêbiona przez dziewczyny, które by³y tam ju¿ d³u¿szy czas. Ale by³o zupe³nie inaczej.
W koñcu dojechaliœmy. Na grupê przyjê³a mnie bardzo
mi³a i przyjemna pani - Krystyna Ostapowicz. Dopiero
tam zobaczy³am jak to jest. Dziewczyny z grupy 5 przyjê³y mnie ciep³o i z sercem. Ciê¿ko mi by³o siê tu zaklima-

mówienie. By³o mi³o spêdziæ ten wieczór w œwi¹tecznej
atmosferze wœród ca³ej spo³ecznoœci oœrodka.
Red. Daria Grund
tyzowaæ, ale ju¿ jest ca³kiem ok.
Myœlê, ¿e dziêki temu oœrodkowi ju¿ wiem ile dla mnie
znaczy rodzina, dom, i wiem ile straci³am uciekaj¹c z
domu. Pozna³am wiele mi³ych, fajnych dziewczyn, które
s¹ tu z wielu ró¿nych powodów. Wiem jedno, pragnê
skoñczyæ szko³ê i ustatkowaæ swoje ¿ycie. By³am na
dnie emocjonalnym ale czuje ¿e siê odbi³am. Jestem
pewna, ¿e by³o mi potrzebne odizolowanie siê od moich znajomych i od wszystkich z³ych rzeczy, które sprowadzi³y mnie na z³¹ drogê.
Ale teraz wiem na pewno, ¿e bêdzie dobrze.
Daria
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PLEBISCYT NA
NAJLEPSZEGO
SPORTOWCA
W POLSCE

D

ziœ wracamy do dawnej tradycji Oœrodka i rozpoczynamy Plebiscyt na " Najlepszego Polskiego
Sportowca" koñcz¹cego siê roku. Tradycyjnie na
pocz¹tek oferujemy " œci¹gê", czyli nasze propozycje zawodników, którzy w tym Lista jest oczywiœcie niezobowi¹zuj¹ca, mo¿na g³osowa na wszystkich sportowców
posiadaj¹cych polski paszport. Nale¿y wybrac najlepszych Waszym zdaniem 10 sportowców.
Za I miejsce - 10 pkt. , za II - 9pkt. , za III - 8pkt. ,itd. do
X - 1pkt .
Wasze typy nale¿y sk³adac w redakcji ,,SIKORECZEK"

Nasze pasje

Lubiê pi³kê no¿n¹
Moje hobby to pi³ka no¿na, bardzo siê ni¹ interesujê i
uczêszczam do klubu K.S. Czarni w Suchej Górze.
Do klubu nale¿y 27 dziewcz¹t, ale sk³ad na mecze
wynosi 15 najlepszych dziewcz¹t. By³ taki pewien
okres, ¿e gra³yœmy mecze co niedzielê : raz by³y pora¿ki a raz zwyciêstwa. Bra³am udzia³ w meczach,
które rozgrywa³yœmy m.in. ze Strzybnic¹. Ten mecz
akurat okaza³ siê pora¿k¹ ale najwa¿niejsze w tym
meczu by³o dla mnie to, ¿eby daæ z siebie wszystko,
poniewa¿ pani Gosia by³a na tym meczu z mê¿em i
dzieckiem, i mi dopingowali, wiêc nie chcia³am sobie
zrobiæ wstydu.
Mecz, który rozgrywaliœmy z Lubliñcem zakoñczy³ siê

NASZE PROPOZYCJE :
1.TOMASZ GOLLOB - TRZECI ¯U¯LOWIEC GLOBU
2.ROBERT KUBICA - KIEROWCA FORMU£Y 1 - CZWARTY W TYM SEZONIE.
3.JAKUB B£ASZCZYKOWSKI - PI£KARZ REPREZANTACJI POLSKI - BORUSSI DORTMUND.
4.MONIKA PYREK - SKOK O TYCZCE, PI¥TA NA OLIMPIADZIE W PEKINIE.
5.MAREK PLAWGO - BYTOMIANIN, BIEG NA 400 METRÓW PRZEZ P£OTKI - PI¥TY NA OLIMPIADZIE W
PEKINIE.
6.TOMASZ MAJEWSKI - PCHNIÊCIE KUL¥ , MISTRZ
OLIMPIJSKI Z PEKINU.
7.ADAM MA£YSZ - SKOKI NARCIARSKIE, CZTEROKROTNY ZDOBYWCA PUCHARU ŒWIATA.
8.ARTUR BORUC BRAMKARZ REPREZENTACI POLSKI I CELTICU GLASGOW , NAJLEPSZY POLSKI PI£KARZ NA MISTRZOSTWACH EUROPY.
9.JUSTYNA KOWALCZYK - BIEGI NARCIARSKIE , TRZECIA W PUCHARZE ŒWIATA.
10. TOMASZ SIKORA - BIATHLON, CZO£OWY ZAWODNIK ŒWIATA.
11. ROBERT KRAWCZYK - RADZIONKIOWIANIN, JUDO,
CZO£OWY ZAWODNIK EUROPY.
12.MATEUSZ LIGOCKI- SNOWBOARD , ZWYCIÊ¯CA
FINA£OWYCH ZAWODÓW W PUCHARZE ŒWIATA.
13. SZYMON KO£ECKI - PODNOSZENIE CIÊ¯ARÓW,
WICEMISTRZ OLIMPIJSKI Z PEKINU.
14. AGNIESZKA RADWAÑSKA - TENIS ZIEMNY, DZIESI¥TA RAKIETA ŒWIATA.
15.PANI JOLA DZIEWIÊCKA - WSZYSCY J¥ ZNAMY
Opracowa³: Jerzy Michnik

remisem. Nikogo z oœrodka na nim nie by³o, ale i tak
dawa³am z siebie wszystko, ¿eby pokazaæ innym, ¿e
jak chce to potrafiê. Niekiedy, jak sami wiecie, robiê
wszystko byle jak, ale bêdzie lepiej.
Zagraliœmy z Zabrzem, ten mecz okaza³ siê ca³kowit¹
wygran¹ wszyscy pokazaliœmy na co nas staæ, bo niektórzy pewnie myœleli, ¿e nas na nic nie bêdzie staæ.
Ten klub siê dopiero buduje, wiêc jeszcze was wszystkich zaskoczymy. Teraz rozpocz¹³ siê sezon zimowy,
wiêc uczêszczamy na treningi, na halê w Tarnowskich
Górach, gdzie rozpoczn¹ siê turnieje o mistrzostw Œl¹ska w pi³ce halowej. W zesz³ym roku nasz klub uzyska³ 2 miejsce w turnieju mistrzowskim Œl¹ska, mam
nadziejê, ¿e teraz siê bardziej poszczêœci i bêdzie 1
miejsce.
Pi³ka no¿na daje mi satysfakcjê, poniewa¿ jest to
sport, który mi odpowiada silny i mêski. I moje plany
po wyjœciu z MOW dalej bêdzie zwi¹zane z pi³k¹ no¿n¹
,ale do koñca nie wiem, bo jeszcze mam w planach
na przysz³oœæ zostaæ informatykiem, ale te¿ mogê
byæ informatykiem i pi³kark¹.
Zapraszam wszystkie dziewczyny, które potrafi¹ graæ
w pi³kê no¿n¹ i lubi¹ ten sport do zapisania siê w
klubie K.S. Czarni w Suchej Górze.
Pozdrawiam.
RUTKA
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Dyrektorskim
OKIEM
Drogie (w sensie, ¿e wartoœciowe)
dziewczêta, nie bêdê ju¿ przed wami
ukrywa³, ¿e id¹ œwiêta. Trochê by³o z
tym zamieszania, zastanawialiœmy
siê czy odwo³aæ w tym roku ten piêkny czas? Wszystko przez
brak œniegu i wiosenne temperatury. Decyzja jednak zapad³a taka, ¿e Œwiêta bêd¹!!
Moje ¿yczenia s¹ dla Was proste i napisa³ je wiele lat temu
polski poeta Zbigniew Herbert. Przez wiêkszoœæ ¿ycia towarzysz¹ mi, wiêc niechaj bêd¹ i Wasze
Zbigniew Herbert:

Przes³anie pana Cogito
IdŸ dok¹d poszli tamci do ciemnego kresu
po z³ote runo nicoœci twoj¹ ostatni¹ nagrodê
idŸ wyprostowany wœród tych co na kolanach
wœród odwróconych plecami i obalonych w proch
ocala³eœ nie po to aby ¿yæ
masz ma³o czasu trzeba daæ œwiadectwo
b¹dŸ odwa¿ny gdy rozum zawodzi b¹dŸ odwa¿ny
w ostatecznym rachunku jedynie to siê liczy
a Gniew twój bezsilny niech bêdzie jak morze
ilekroæ us³yszysz g³os poni¿onych i bitych
niech nie opuszcza ciê twoja siostra Pogarda
dla szpiclów katów tchórzy - oni wygraj¹
pojd¹ na twój pogrzeb i z ulg¹ rzuca grudê
a kornik napisze twój u³adzony ¿yciorys
i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy
przebaczaæ w imieniu tych których zdradzono o œwicie
strze¿ sie jednak dumy niepotrzebnej
ogl¹daj w lustrze swa b³azeñsk¹ twarz

HUMOR
W noc wigilijn¹ pies
rozmawia z kotem.
- Co dosta³eœ pod choinkê? - pyta pies.
- Dwie t³uœciutkie myszy. A ty co dosta³eœ?
- kot zwraca siê do
psa.
- Ciebie!!!
Trzech studentów opowiada sobie
o wra¿eniach z Sylwestra.
- Ja ch³opaki by³em na Majorce mówi pierwszy - jaki wypas! Pla¿a, drinki, dziewczyny w bikini...
- A ja by³em w Alpach - mówi drugi - œnieg po pas, narty, a jakie panienki...mmmm
- No stary a ty gdzie by³eœ? - pytaj¹ milcz¹cego dot¹d trzeciego
¿aka.
- Ch³opaki ja by³em w tym samym
pokoju, co wy ale ja nie pali³em tego œwiñstwa...

Przed Bo¿ym Narodzeniem ksi¹dz spotyka dwóch punków.
- Przyszlibyœcie ch³opcy
choæ raz do koœcio³a zobaczyæ szopkê, poœpiewaæ kolêdy...
Punki wybuchaj¹ œmiechem.
- Brudasy! Skorzystalibyœcie
chocia¿ z wanny - mówi obra¿ony ksi¹dz i odchodzi.
Po chwili punk pyta kumpla:
- Ty, co to jest wanna?
- Nie wiem, nigdy nie by³em w koœciele.

powtarzaj: zosta³em powo³any - czy¿ nie by³o lepszych

czuwaj - kiedy œwiat³o w górach daje znak - wstañ i idŸ
dopóki krew obraca w piersi twoj¹ ciemn¹ gwiazdê
powtarzaj stare zaklêcia ludzkoœci bajki i legendy
bo tak zdobêdziesz dobro którego nie zdobêdziesz
powtarzaj wielkie s³owa powtarzaj je z uporem
jak ci co szli przez pustyniê i ginêli w piasku
a nagrodz¹ ciê za to tym co maj¹ pod rêk¹
ch³ost¹ œmiechu zabójstwem na œmietniku
idŸ bo tylko tak bêdziesz przyjêty do grona zimnych czaszek
do grona twoich przodków: Gilgamesza Hektora Rolanda
obroñców królestwa bez kresu i miasta popio³ów
B¹dŸ wierny idŸ

To tyle. Dobrych Œwi¹t i dobrego nadchodz¹cego Roku Wam
¿yczê
Tomek Stu³a

Rozwi¹zanie zagadki- Naukowcy odkryli tajemnice
œwiecenia bananów. Okaza³o siê i wraz z dojrzewaniem bananów zwiêksza siê ich intensywnoœæ fluorescencji, czyli œwiecenia w niebieskim kolorze, widzianym, gdy owoce s¹ oœwietlone œwiat³em ultrafioletowym (UV) o d³ugoœci fali 366 nm.

strze¿ sie osch³oœci serca kochaj Ÿród³o zaranne
ptaka o nieznanym imieniu d¹b zimowy
œwiat³o na murze splendor nieba
one nie potrzebuj¹ twojego ciep³ego oddechu
s¹ po to aby mówiæ: nikt ciê nie pocieszy

W tym miesi¹cu „Sikoreczki” przygotowa³y dla Was: Daria Grund,
Katarzyna Grol, Ma³gorzata Fritsch,
Monika Dyjak, Katarzyna Skrzyd³owska, Angelika S.W. Prause
Starali siê im pomagac doroœli:
Maria Czajka, Jolanta Grzyœka i
Marcin Melon, Jerzy Michnik, Olga
Morel,
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