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WYBRA£YŒMY
NAJLEPSZYCH!
W tegorocznym plebiscycie dzielnie zag³osowa³y wychowanki piêciu grup.
Do pierwszej pi¹tki zaklasyfikowali siê
Miejsce 1 - A. Ma³ysz. 252 punktów
Miejsce 2- R. Kubica. 249 punktów
Miejsce 3- A. Boruc .243 punktów
Miejsce 4- J. Dziewiêcka .194 punktów
Miejsce5- J. B³aszczykowski. 171 punktów
Zwyciêzcom gratulujemy.

Kiedy wstaje z ³ó¿ka
Na nic nie mam chêci
W szarych barwach widzê
Ból swej egzystencji
Mam ochotê zrobiæ
Dziœ coœ ciekawego
Wyjœæ zaraz na zewn¹trz
Wpaœæ do spo¿ywczego
Wst¹piê i poproszê

Winko z dolnej pó³ki
Bo tylko na tyle
Staæ mnie w takiej chwili

Otwieram, skosztuje
Smak pokusy nêci
Wlewam j¹ do gard³a
Zaraz mnie pokrêci
A gdy mi siê krêci
W g³owie mi wiruje
Wszystko wtedy mylê
Prawdy poszukuje
Wtedy znów po wino
Idê a¿ do nieba
Gwiazdy jasno
b³yszcz¹
Ksiê¿yc mnie olewa
Widzê ró¿ne rzeczy
Goœcia co piêæ r¹k
ma
Albo du¿e wozy
Pewnie to policja
Oni mnie zawioz¹
Na izbê trzeŸwienia
A nazajutrz znowu
Iœæ do szko³y trzeba

Za nami Walentynki...

Og³oszenie***:)
Do 1 kwietnia 2009 roku odbywa siê konkurs na logo M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego i Szko³y....
Logo to symbol, obrazek, który ma skrótowo prezentowaæ
dane miejsce,czyli nasz oœrodek.
Zachêcamy dziewczyny dzielenia siê swoimi pomys³ami. Fajnie by by³o,¿eby nasze logo by³o estetyczne,kolorowe i dobrze
siê kojarzy³o. Ka¿da klasa bierze udzia³ w konkursie,wiêc dobrze zebyœcie sie zintegrowa³y i stworzy³y coœ wspania³ego.
Logo ma mieæ wymiary 10 x10 cm.
Pamiêtajcie, ¿e logo bêdzie reprezentowa³o nasz oœrodek na
stronach internetowych, w oficjalnych pismach wiêc postarajcie siê!

"Gdy ciê nie widzê, nie wzdycham, nie p³aczê,
Nie tracê zmys³ów, kiedy ciê zobaczê;
Jednak¿e gdy ciê d³ugo nie ogl¹dam,
Czegoœ mi braknie, kogoœ widzieæ
¿¹dam;
I têskni¹c sobie zadajê pytanie:
Czy to jest przyjaŸñ? czy to jest kochanie?"
Adam Mickiewicz "Niepewnoœæ"
Mi³oœæ niejedno ma imiê, ale z pewnoœci¹ warto dla niej
¿yæ. Bo czym by³oby ¿ycie bez mi³oœci?!
WeŸ udzia³ w konkursie i napisz wiersz dla swojej ukochanej osoby. Wystarczy, ¿e rozruszasz trochê swoj¹ wyobraŸniê. To naprawdê nic trudnego, a mo¿esz wygraæ
bardzo atrakcyjne nagrody. Wiersze mog¹ zawieraæ dedykacje.
Czekamy na wasze propozycje do koñca marca br.
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Kalendarium:
3 .02. 2009r. - Miêdzynarodowy Dzieñ Walki z Rakiem - na ulice wiêkszych miast Polski wyje¿d¿aj¹ autobusy przystosowane do przeprowadzenia
badañ mammograficznych i cytologicznych dla kobiet.
Kliniki i szpitale organizuj¹ bezp³atne badania dla ka¿dego kto zg³osi siê w tym dniu ze swoim problemem.
6. 02. 2009r. - 20 rocznica Okr¹g³ego Sto³u dok³adnie w tym dniu rozpoczê³y sie rozmowy przedstawicieli w³adz rz¹du Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej,
opozycji i Koœcio³a. Otworzy³y one drogê do politycznych
zmian i przekszta³ceniu ustroju w naszym kraju.
11.02.2009r. - Œwiatowy Dzieñ Chorego - jego
celem jest uwra¿liwienie na cierpienia i koniecznoœc
niesienia chorym pomocy nie tylko medycznej, ale
przede wszystkim psychicznej, duchowej przez bliskie
im osoby i wolontariuszy .
13.02.2009r.- rozpoczyna siê Karnawa³ w Wene-

cji. Tego dnia na placu Œwiêtego Marka i na ulicach
Wenecji bawi¹ siê tysi¹ce goœci z ca³ego œwiata, przebranych we wspania³e stroje i z charakterystycznymi
maskami na twarzach,. Karnawa³ bêdzie trwa³ a¿ do 24
lutego do pó³nocy, kiedy to dzwony obwieszcz¹ jego koniec.

RzeŸba ze
œniegu !
20.02.2009r. o godzinie 15.00 wszystkie grupy wyruszy³y
na pole ,aby zademonstrowaæ swoje zdolnoœci artystyczne
na œniegu . Wszystkie grupy mia³y ciekawe pomys³y co do
zrealizowania swoich projektów . Niestety grupa IV nie wziê³a
udzia³u w zabawie . Pomys³y by³y ró¿ne , np. potwór morski
, ¿ó³w , samochód i zamek. Zabawa by³a œwietna , wszyscy
z zapa³em i entuzjazmem wzieli siê do pracy . Pomimo
mrozu , ka¿dy mia³ jakiœ wk³ad , niektórzy narzekali ,¿e jest
zimno , a i tak sumiennie pracowali . Oczywiœcie nie mog³o
zabrakn¹æ przerwy na dotlenienie p³uc. <He He >
Dziêkujemy wychowawc¹ z ka¿dych grup za pomoc w lepieniu naszych arcydzie³. Wiadomo , ¿e jak ka¿dy konkurs
musia³ dobiec koñca i przyszed³ czas na ocenianie . Z ka¿dej grupy by³a wybrana jedna osoba , która by³a uczestniczk¹ w jury. Po d³u¿szym zastanowieniu siê i obejrzeniu
prac ocenili je .
Po podliczeniu punktów zdecydowano zajêciu i wyniki by³y
nastêpuj¹ce :

14. 02.2009r. -Walentynki - Œwiêto Zakochanych,
którego patronem jest œw. Walenty. W tym dniu obdarowujemy swoich ukochanych ¿yczeniami i prezencikami.
Obecnie jest to jeden z najmilszych dni w kalendarzu.
17.02.2009r. - Œwiatowy Dzieñ
kraju, w co trzecim domu mieszka
kot. Po Australii i Stanach Zjednoczonych Polska jest trzecim krajem
pod wzglêdem liczby tych zwierzaków.
22.02.2009r -

Kota - w naszym

Pierwsze miejsce zajê³a Grupa I za „Potwora Morskiego”!

Europejski Dzieñ Ofiar Prze-

stêpstw -ten dzieñ zosta³ ustanowiony po to, aby osoby pokrzywdzone mia³y mo¿liwoœc dochodzenia swoich
praw przed s¹dami i innymi instytucjami zajmuj¹cymi
siê udzielaniem pomocy i wsparciem dla osób poszkodowanych w wyniku przestêpstwa.

ToPiEnIe MaRzAnnY
Wygl¹d Marzanny...:)
Marzanna zwykle wykonana z wiechcia s³omy, grochowin lub konopi, które symbolizowa³y œmieræ i bezruch.
Czasem te¿ ga³êzi lub ga³ganków (szmatek). Ubrana
jest w bia³¹ sukniê. Przyozdabia siê j¹ wst¹¿kami, koralikami i kwiatami. Kuk³ê Marzanny podpala siê, a nastêpnie wrzuca si¹ do pobliskiej rzeki (ewentualnie do
jeziora czy innego akwenu wodnego), co ma symbolizowaæ koniec zimy i pocz¹tek wiosny...

Drugie miejsce dla Grupy II
za „¯ó³wia”, trzecie dla Grupy
III za „Samochód” i czwarte
dla Grupy V za rzeŸbê zatytu³owan¹ „Zamek”.
Niestety Grupa IV nie podejmuj¹c siê udzia³u w konkursie zosta³a zdyskwalifikowana.
Daria Bekas i Ania F¹fara
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Dyrektorskim

www.nasze-klimaty.pl

Dziwna spo³ecznoœæ
dwug³os pospo³ecznoœciowy
25.02.2009r. odby³a siê bezsensowna spo³ecznoœæ na naszej
sali gimnastycznej. By³o poruszonych kilka tematów, na które wiêkszoœæ lasek tak naprawdê mia³o "wyjechane", podobnie jak na
ca³¹ sytuacje, dziej¹c¹ siê woko³o. Gdy niektóre dziewczyny zaczyna³y coœ mówiæ, zostawa³y zgaszone przez rówieœniczki z
innych grup. Siedzia³am i obserwowa³am wszystko co siê dzieje,
moim zdaniem nie interesuje was co siê dzieje tak naprawdê.
Zapewne zak³adacie z góry, ¿e i tak starsi zrobi¹ swoje, ale to nie
prawda, po prostu musimy gadaæ i jeszcze raz gadaæ, rozmow¹
i negocjowaniem du¿o zyskamy. Same widzicie jak siê porobi³o po
spo³ecznoœci, mamy zamkniête grupy. Zastanówcie siê siê nad
tym wszystkim naprawdê, co mo¿emy zyskaæ rozmawianiem, a
co mo¿emy straciæ milczeniem. I nie podpiszê siê, bo nie wiem czy
mi nie pociœniecie.

Obserwator
25 lutego 2009roku o godz.18.00 odby³a sie spo³ecznoœæ, na której
obecne by³y wszystkie wychowanki wraz z wychowawcami.
Dyrektor równie¿ by³ obecny na spo³ecznoœci.
Na pocz¹tek by³y poruszane ró¿ne tematy, jednak tylko kilka poddanych zosta³o dyskusji. Najwa¿niejszym tematem, który omawialiœmy doœæ d³ugo, by³o palenie papierosów po wyznaczonej godzinie w nocy. Dziewczyny z internatu i z hoteliku maj¹ czas na
ostatniego papierosa do godz.22.30. Jednak dziewczêta ³ami¹
zasadê, któr¹ wczeœniej same ustali³y z wychowawcami. Chodz¹
paliæ w nocy do ubikacji, gdzie jest ogólny zakaz palenia. Pod
koniec rozpatrywania tego problemu, dyrektor stwierdzi³ "co by
sie sta³o, gdyby by³ zakaz palenia na dwa tygodnie???" ¯adna z
wychowanek nie zaprotestowa³a. I to by³o najwiêkszym rozczarowaniem dla wszystkich, poniewaz nikt siê nie broni³. Pan Tomasz Stu³a powiedzia³, ¿e we wtorek wszystko sie oka¿e, gdy
podejmie decyzjê co zrobiæ z tym problemem. Apelujê wiêc o nie
przekraczanie zasad, które same ustalamy.

Daria Grund
"O co "biega"?"
O co "biega"? O co "chodzi"?
Ktoœ sk¹dœ wyszed³, gdzieœ ktoœ wchodzi!
Sk¹d ten "transfer" wychowanek?
Ach!!! To tajne spiskowanie!
Co za ha³as? Co za szum?
W ka¿dej grupie "lasek" t³um!
"Pierwsza" w "trzeciej", "trzecia" w "drugiej",
"Druga" w "czwartej", no i "pi¹tej"?
Uff, a mog³a byæ w dziewi¹tej!!!
(Jak to dobrze, moi mili,
¿e grup iloœæ nam zmniejszyli!
¯e oczopl¹s nam nie grozi,
gdy 5 grup w rachubê wchodzi!)
O co "chodzi"? O co "biega"?
Na co? Po co? I dlaczego?
Wiêc, historii w¹tek ci¹gnê,
Bo to tylko by³ pocz¹tek!
"Bêdzie dzisiaj Nam weso³o!"- mówi Daria gromkim "solo";
"Maciej" z Ol¹ - coœ szeptaj¹,
Czymœ siê trapi¹?, Coœ "motaj¹"?;
A Mariola, dzielny zuch!
Dwoi, troi siê za dwóch!
(Po co? Na co? I dlaczego?
Pomyœl trochê, mój kolego!)
- "Tworzy wizjê" literack¹ chc¹c uwieczniæ-kto i z kim.
Bêdzie krêciæ w³asny film!
Jej telefon, patrz - kamera,
Wszystkie "fakty" ma pozbieraæ!

Z

OKIEM

bli¿a siê wiosna i to nie jest zbyt odkrywcze ale wiosna
to czas porz¹dków. Trza posprz¹taæ brudy po jesiennozimowym lenistwie. W wypadku naszej ma³ej spo³ecznoœci sprz¹tanie dotyczyæ mo¿e obejœcia czyli tego, co na zewn¹trz ale te¿ wa¿niejsze jest sprz¹tanie i czyszczenie emocjonalnych brudów. Du¿o ostatnio gadamy o atmosferze w firmie, o tym, kto próbuje rz¹dziæ i o tym, kto, ma do tego prawo.
Czas gdy wiêkszoœæ Was jeŸdzi do domu, powoduje, ¿e te co
zostaj¹, pokazuj¹ swe prawdziwe oblicza i tu robi siê problem.
Ka¿dy cz³owiek ma naturaln¹ potrzebê zaistnienia i bycia docenionym. Powiem jeszcze raz KA¯DY CZ£OWIEK a nie tylko
wybrañcy i w naszym ma³ym œwiatku ka¿dy ma do tego prawo.
Zastanawiam siê wiêc czemu czêœæ uwa¿a, i¿ to prawo nale¿y siê tylko wybrañcom. To ¿e g³oœniej drzesz mordê, straszysz s³abszych, podstawiasz nogi, by oœmieszyæ, powodujesz, ¿e kole¿anki boj¹ siê odezwaæ, ustawiasz przep³yw informacji na zebraniu czy spo³ecznoœci nie powoduje, ¿e jesteœ
lepsza. Takie zachowanie powoduje, ze nie ma tu dla ciebie
dziewczynko miejsca. Wszystkie zwierzêta s¹ równe, ale niektóre s¹ równiejsze pisa³ kiedyœ Orwell. W naszej spo³ecznoœci
tak nie bêdzie i zupe³nie spokojnie mo¿esz potraktowaæ to jako
ostrze¿enie.
A teraz wróæmy do sprz¹tania. Bardzo nie lubiê tego momentu,
jednak jest granica cierpliwoœci i dawanie „ostatniej szansy”.
Bêdziemy musieli siê po¿egnaæ z niektórym z Was a mówi¹c
wprost, bêdziemy musieli karnie przekierowaæ do innego MOW
za absolutny brak wspó³pracy i za ¿a³osne próby bycia lepsz¹
i wa¿niejsz¹. We wtorek jest spo³ecznoœæ a ten numer uka¿e
siê pewnie póŸniej i decyzje ju¿ zapadn¹ ale co tam o sprz¹taniu wiosennym warto mówiæ zawsze i wszêdzie.
Trochê smutny ten pocz¹tek wiosny, mam jednak nadziejê, ¿e
dalej bêdzie ju¿ tylko lepiej.
A jeszcze jedno – ustawka na spo³ecznoœæ jest bez sensu.
Panie, które s¹ autorkami tego pomys³u mo¿e niech wezm¹ zimny prysznic??
Trzymacie siê
To m e k

?

"Szpilka", Zuzia no i Lach,
Pokaza³y siê we drzwiach!
Pilnie wszystkich obserwuj¹,
Patrz¹, milcz¹, coœ sonduj¹!
O co "biega"? O co "chodzi"?
Czy to komuœ ma zaszkodziæ???
Mo¿e nie, a mo¿e tak?
Lecz, to mo¿e te¿ byæ strach?
Tss.., Cichutko, cicho sza…
Mur milczenia wszêdzie trwa.
Jeszcze by siê coœ wyda³o,
I "przypa³em" zalecia³o!!!
Choæ napiêcie wokó³ roœnie,
Czas zachowaæ siê "doroœle"!
"Maciej", "Gacek" i "Zagu³ka"
"Wpad³y" na to! - Te¿ ci "spó³ka"!
A ideê tak¹ mia³y:
Coœ "podkrêciæ", coœ "namieszaæ";
Grunt! Na "swoich" psów nie wieszaæ!
"IM" dokopaæ mo¿na, - spoko!
Byle mieæ na wszystko "oko".
No! I o to chodzi tutaj!!!
St¹d w oczêtach wroga nuta!
Nikt! Nie mo¿e "NAM" zaszkodziæ!
"IM" - na g³owy trzeba "wchodziæ".
Wszak doros³y jest od tego,
¯eby stale "waliæ" w niego!
Có¿, gdy przyjdzie taki dzieñ,
¯e doros³¹ staniesz siê,
To zastanów siê kochanie
Jaki "³omot" Ty dostaniesz?
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Znowu remont w
grupie III
Ledwie przyjechaliœmy z przepustek a tu wychowawcy zdecydowali ze bêdziemy remontowaæ nasz hol. Na pocz¹tku nie wszystkim dziewczynom chcia³o siê
skrobaæ i kuæ œciany, ale w krótkim czasie okaza³o siê to niez³¹ zabaw¹. Œciana
spad³a a¿ do cegie³ i chcieliœmy tak zostawiæ, coœ niby historyczny mur. Jednak
bardziej przypomina³o to budynek, który mo¿e zaraz siê zawaliæ. Najmniej chêtnych by³o do wynoszenia gruzu bo by³o tego ze 20 wiader. Jednak œwietnie
poradziliœmy sobie z ca³¹ prac¹, grupa okaza³a siê zgrana, nie by³o miêdzy
nami konfliktu, by³o du¿o zabawy przy tej robocie. W koñcu wszyscy pomagali
sprz¹taæ i wynosiæ gruz . Teraz nadszed³ czas na popisy pana Paw³a i po³o¿enie g³adziutkiego tynku. Potem my bêdziemy malowaæ. Wychowankom III grupy
tak bardzo podoba siê remont ze w przysz³oœci chêtnie wezm¹ udzia³ w takiej
pracy.
Kasia G

Co ¿yje w brodziku, czyli

K¹piel nie zawsze zdrowa

W

idz¹c jak rozkoszujecie siê k¹piel¹
ogarnia nas duma jak bardzo o siebie
dbacie… ale niestety po chwili ogarnia
nas strach jak wiele mo¿e siê wydarzyæ z³ego
dla waszego zdrowia i urody podczas tych kilkunastu minut przyjemnoœci.
K¹piecie siê pod prysznicami, z ka¿dego z nich
korzysta œrednio 5 osób podczas jednego wieczoru . Niby nic ale … przyznajcie tak
naprawdê która z Was myje porz¹dnie
brodzik przed swoj¹ k¹piel¹ lub po niej
?! I tu dochodzimy do sedna sprawy.
Wchodz¹c pod prysznic sp³ukujecie
ze swojego cia³a kurz , py³ , bakterie
,grzyby, pot i ³ój oraz z³uszczony naskórek . Pomyœl sobie : wchodzisz do
³azienki , bierzesz gor¹cy prysznic , z
przyzwyczajenia siadasz w brodziku .
Jest mi³o i przyjemnie . Ale jeszcze milej jest tym wszystkim bakteriom i drobnoustrojom chorobotwórczym które pozosta³y na brodziku . Jak wielk¹ maj¹
radoœæ kiedy pozostawiaj¹ swój œlad w
twoim ciele w postaci swêdzenia , pieczenia miejsc intymnych , przykrego
zapachu czy up³awów . Zastanawiacie
siê co to mo¿e byæ? Ano mo¿e to byæ
np. grzybica pochwy , rzêsistek pochwowy , zapalenie dróg moczowych. Na stopach mo¿e wam siê pojawiæ grzybica stóp. Musicie te¿ wiedzieæ, ¿e d³uga gor¹ca k¹piel z u¿yciem mocnego strumienia wody sp³ukuje ze skóry ochronny p³aszcz lipidowy co zwiêksza ryzyko zara¿enia i wyst¹pienia alergii.
Aby unikn¹æ tych przykrych doœwiadczeñ zdro-

wotnych nale¿y myc porz¹dnie brodzik przed i po
swojej k¹pieli . K¹piel bêdzie wtedy naprawdê przyjemna i zdrowa.
Gdy zauwa¿ycie u siebie jakiekolwiek zmiany nale¿y udaæ siê jak najszybciej do poradni ( tam zostaniecie skierowane do odpowiedniego lekarza np.
ginekologa czy dermatologa ) W przypadku braku
podjêcia leczenia skutki mo¿ecie odczuwaæ przez

wiele lat.
Co do mycia siê g¹bkami: jest OK , tylko musicie
pamiêtaæ aby po ka¿dej k¹pieli dok³adnie j¹ wyp³ukaæ , a nastêpnie wysuszyæ ( w wilgotnej rozwijaj¹
siê bakterie oraz grzyby). Pamiêtajcie te¿, ¿e g¹bka ma tylko jednego w³aœciciela.
TFUrca : Aleksandra Francik
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Natchnienia
nasze...

Ada Dzierkowska
poleca:
Anna Onichimowska:
„HERA,MOJAMI£OŒÆ”

21 marca pierwszy dzieñ
wiosny
Wiosenko nasza mi³a.....
Dobrze ¿e nam przyby³aœ
Dosz³aœ nam do pokaŸnej kolekcji
Kochamy Ciê za to ¿e nie mamy lekcji****
MOW Radzionków kocha Ciê....
Bo lubimy bawiæ siê
Patrzcie, wiosna przyjació³ka
A tu¿ za ni¹ leci pszczó³ka
Wiosna piêkne w³osy ma
I na nosie piegi dwa
My lubimy zimê te¿
Ale bardziej Ciebie, wiesz?
Kocham zieleñ, kocham staw
Gdy rozsiewasz mnóstwo barw
Czemu jesteœ raz do roku
Gdy odchodzisz ³zê mam w oku
Na twarzy uœmiech, we w³osach wiatr
Ubranko z liœci a w rêku kwiat
Las jest piêkny i zielony
A na drzewach kracz¹ wrony
Trwaj ju¿ zawsze, b³agam Ciê
Bo nie chcemy uczyæ siê

Witam wszystkichczytelników, chcia³abym was
zachêciæ do czytania mojej rubryki "Ada Dzierkowska poleca..."
Ostatnio przeczyta³am ksi¹¿kê autorstwa
Anny Onichimowskiej "Hera, moja mi³oœæ".
Jest to wzruszaj¹ca opowieœæ o m³odzie¿y,
której najwiêksz¹ tragedi¹ jest samotnoœæ.
Przedstawiony jest obraz pewnej rodziny,
na pozór szczêœliwej, bogatej, „normalnej”.
Jednym z bohaterów jest Jacek, siedemnastoletni ch³opiec. Marzy o studiowaniu
psychologii. Ma dwoje zapracowanych rodziców, którzy dbaj¹ o byt materialny, ale
niestety nie maj¹ czasu na rozmowy z w³asnymi dzieæmi. Jacek ma m³odszego brata
- Micha³a, który wnikliwie obserwuje œwiat
doros³ych. Ju¿ ma³y ch³opiec rozumie, ¿e
pieni¹¿ki i luksusy materialne nie zapewniaj¹ szczêœcia.
Jacek poznaje dziewczynê - Dankê. Jest
ona osob¹ z marginesu spo³ecznego, pochodzi z patologicznej rodziny, nie interesuje j¹ nauka. Jedyn¹ rozrywk¹ Danki s¹
narkotyki. Namawia Jacka do spróbowania u¿ywek, bo one sprawiaj¹, ¿e œwiat
wydaje siê lepszy... Jacek ulega namowom, siêga po narkotyki, które powoli zaczynaj¹ zastêpowaæ mu najbli¿szych.
Micha³, który podgl¹da rodziców, starszego brata marzy o tym, by nauczyæ siê paliæ.
Kradnie bratu skrêta, próbuje... co sta³o sie
dalej??? Zachêcam do przeczytania tej
ksi¹zki.
Tytu³ utworu mówi o jedynej wa¿nej prawdzie. „Hera, moja mi³oœæ” . Pamiêtajmy, to
od nas zale¿y, co wstawimy w tytu³ zamiast
wyrazu „Hera”. Mo¿e po prostu „¿ycie”?
Ksi¹¿ka wzrusza, wstrz¹sa, ale przede
wszystkim pokazuje bolesn¹ prawdê...
Adrianna Dzierkowska
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TNÊ SIÊ, BO
¯YCIE BOLI…

LEKCJA
FILOZOFII

oje rêce s¹ w bliznach i strupach. Œlady po ostrzu po
krywa³y te¿ brzuch i uda. Mam 17 lat zaczê³am siê ci¹æ
trzy lata temu teraz chcia³abym przestaæ, ale nie potrafiê. Wci¹gnê³o mnie to jak na³óg…
Gdy mam do³a, biorê ¿yletkê i kilka razy przesuwam ni¹ po rêce.
Czasem te¿ po brzuchu po udach… A wtedy ciach i gotowe.
Dlaczego to robiê? To mnie uspakaja. Gdy czujê ból, widzê krew,
skupiam siê tylko na tym. Zapominam o innym bólu. Tym najgorszym. PóŸniej zaczê³am siê ci¹æ z ka¿dego powodu: awantura
w domu, jedynka w szkole, k³ótnia z przyjació³k¹ -¿yletka zawsze pomaga³a. Mimo to poczu³am ulgê. Dlaczego? Nie wiem.
Mo¿e po prostu ból fizyczny odci¹gn¹³ moj¹ uwagê od tego co
siê sta³o… Gdy w jakiœ czas póŸniej mój w³asny ojciec powiedzia³ mi ¿e siê mnie wyrzeknie to ju¿ wiedzia³am jak sobie ul¿yæ.
Ciach i po bólu. Tym psychicznym. Wtedy posz³o mi lepiej, rana
by³a g³êbsza. Zosta³a mi po niej wyraŸna blizna. Od tamtego
czasu dorobi³am siê wielu innych, ale ta by³a pierwsza. Zawsze
j¹ rozpoznaje. Bez niej nie umia³am ju¿ funkcjonowaæ. A robi³o
siê coraz gorzej. rodzice zaczêli mówiæ o rozwodzie. s³ysza³am
ich nie raz , jak k³ócili siê póŸno w nocy, myœl¹c ¿e œpiê. W takich
chwilach rycza³am w poduszkê z bezsilnoœci. Tylko ciêcie mnie
ratowa³o. Inni, ¿eby siê znieczuliæ, pij¹ alkohol czy bior¹ narkotyki-ja wola³am ¿yletkê. Ale po jakimœ czasie wszystko zrozumia³am ¿e tak naprawdê to tylko pomaga³o mi zapomnieæ na
chwilê potem problemy wraca³y. Teraz ju¿ wiem ¿e ciêcie nie
rozwi¹zuje ¿adnego z moich problemów, a stwarza nowy. Mimo

czy lekcja p³ywania?

M

to wcale nie ³atwo by³o mi przestaæ mam nadzieje ¿e te osoby
które siê ciê³y albo siê dalej tn¹ zrozumiej¹ ¿e nie warto i zgodz¹
siê ze mn¹. A to wszystko dziêki mojej najlepszej przyjació³ce bo
to ona mi tak naprawdê pomog³a , wyt³umaczy³a i wspiera³a.
Czasami warto mieæ kogoœ kto ciê zrozumie wys³ucha i wyt³umaczy i bêdzie siê staraæ ci pomóc bo wiem ¿e niektórzy niby
wszystko rozumiej¹ i wspó³czuj¹ a tak naprawdê uwa¿aj¹ ciê
za psychiczn¹ czy¿ nie prawda? je¿eli masz przyjació³kê albo
kogoœ bliskiego nawet i z doros³ych to warto z ni¹ porozmawiaæ mo¿e to pomo¿e. Ale zrozumcie ¿e naprawdê nie warto.
Teraz robi siê ciep³o a mi wstyd wyjœæ z krótkim rêkawkiem . Jak
sobie poradzi³am z problemami? w trafi³am do oœrodka wychowawczego i te¿ trochê zrozumia³am ¿e kiedyœ ja stworzê rodzinê i mogê im daæ wiêcej mi³oœci ni¿ ja mia³am. Rodzice siê nie
zmienili dalej siê k³óc¹ ale rozwodu nie bêdzie bo ojciec powiedzia³ ¿e nawet dobre ma³¿eñstwo siê k³óci i jakoœ nie bior¹
rozwodu to czemu oni by mieli tak zrobiæ, a po drugie powiedzieli
¿e tak naprawdê to za bardzo siê kochaj¹. Ojciec przeprosi³
mnie za to co powiedzia³ .Wybaczy³am mu to, bo te¿ by³ bardzo
zdenerwowany a ludzie pod wp³ywem nerwów gadaj¹ g³upoty. No to koñczê bo nie wiem co pisaæ ale ju¿ rok siê nie podcinam i jestem szczêœliwa.
Ty te¿ masz szanse przestaæ…

EWELINA KURLAPSKA LAT 17

S

am nie wiem dlaczego w polskich szko³ach uczy siê
fizyki, przysposobienia obronnego, a nie uczy siê na
przyk³ad filozofii. Wielu filozofów by³o nieg³upimi goœæmi,
niektórym zdarzy³o siê nawet powiedzieæ coœ m¹drego. By³ na
przyk³ad facet imieniem Heraklit. Co on powiedzia³? "Wszystko
p³ynie." Niby nic skomplikowanego, ale zdanie genialne w swej
prostocie. Nie, nie chodzi o to, ¿e wszystko p³ywa nam w oczach
po czwartym piwie. Chodzi³o mu o to, ¿e na œwiecie nic nie jest
sta³e, ¿e wszystko siê zmienia. Wy tak¿e, drogie moje uczennice.
Czasem niektóre z Was traktuj¹ nauczycieli jak ludzi. W koñcu
nauczyciel ma, podobnie jak cz³owiek, dwie rêce, dwie nogi,
mo¿na siê wiêc pomyliæ. Parê tygodni temu pewna uczennica
pokaza³a mi swoj¹ ludzk¹ twarz, przynosz¹c swoje zdjêcia z
dzieciñstwa. Naprawdê uroczy by³ z niej dzieciak, trudno by³o
nie poczuæ sympatii. Parê dni póŸniej obwieœci³a mi, ¿e jej ambicje siêgaj¹ oceny celuj¹cej na semestr z angielskiego. Zleci³em
jej misjê prawie niewykonaln¹ - otrzymaæ 30 punktów z egzaminu przeznaczonego dla klasy wy¿szej o rok od jej klasy. A¿ mi³o
by³o patrzeæ jak walczy z tymi zadaniami, w sumie brak³o jej
zaledwie 3 punktów, ale przyznam, ¿e sam kibicowa³em, by siê
jej uda³o. Przez t¹ godzinê bycie najlepsz¹ z angielskiego by³o
dla niej wa¿niejsze od bajerancko podkrêconych rzês i super
makija¿u. Osi¹gnê³a na tym egzaminie drugi najlepszy wynik w
ca³ej szkole. Wtedy ugruntowa³a siê moja opinia na jej temat,
fajna dziewczyna, nieg³upia i do tego cholernie solidna i pracowita.
Minê³y dwa tygo… tfu! Minê³y trzy tygodnie ferii (dla tej dziewczynki). Wróci³a i… coœ siê zmieni³o. Nie mówi³a ju¿ po polsku,
ani po angielsku, u¿ywa³a natomiast doœæ ma³o skomplikowanego jêzyka, opieraj¹cego siê niemal wy³¹cznie na wykrzykiwaniu
s³owa "dupa" w ró¿nej tonacji. Có¿, nigdy nie jest mi³o patrzeæ,
jak fajna, nieg³upia i solidna dziewczyna robi z siebie debila.
Gorzej jednak, ¿e owa dziewczynka postanowi³a pokazaæ œwiatu
swoje umiejêtnoœci walki wrêcz. Mia³em w¹tpliw¹ przyjemnoœæ
wyst¹piæ w roli rozjemcy, ryzykuj¹c, ¿e jej 30-centymetrowe
szpony zamiast na szyi kole¿anki wyl¹duj¹ w moim oku. Spojrza³em na ni¹, ona wykrzyknê³a po raz kolejny "dupa", a ja pomyœla³em "Bo¿e, jaka wulgarna bandytka". Moment, moment,
przecie¿ niespe³na miesi¹c temu myœla³em o niej "solidna, nieg³upia, przesympatyczna". A¿ taki ze mnie palant? A¿ tak siê pomyli³em?
Pogada³em z dziewczynk¹ w cztery oczy, powiedzia³em co mi
na sercu le¿y, ¿e nie wierzê, ¿e tamta fajna laska to by³a œciema,
a ta wulgarna bandytka to prawda. Ona poczêstowa³a mnie
paroma jeszcze wyrazami na "D", po czym powiedzia³a, ¿e tak
naprawdê to ona ma w³aœnie w "d…" co ludzie o niej myœl¹.
Wszystko p³ynie, p³yniemy i my. Mo¿emy dop³yn¹æ do momentu,
w którym staniemy siê najlepsi w czymœ (np. w angielskim),
bêdziemy szanowani i powszechnie lubiani. Mo¿emy dop³yn¹æ
do momentu, w którym ludzie bêd¹ na nas patrzeæ z przera¿eniem i obrzydzeniem i powtarzaæ: "Bo¿e, jaka wulgarna bandytka". Mo¿emy wybraæ sobie jeden z tych celów, albo mieæ wszystko w "d…" i daæ siê ponieœæ pr¹dowi rzeki ¿ycia. Kiedy mamy
problemy z p³yniêciem we w³aœciwym celu, mo¿e warto z³apaæ
siê ko³a ratunkowego, które zawsze ktoœ nam rzuci. Ktoœ, kto
spojrzy na nas i dojrzy co innego od tego, co widz¹ inni.
¯yczê Tobie, dziewczynko z Zabierzowa, byœ nauczy³a siê
p³yn¹æ we w³aœciwym kierunku. Mam nadziejê, ¿e za parê miesiêcy nikt nie powie o Tobie: "nieg³upia laska by³a, ale niestety
pop³ynê³a".
Your Favorite Teacher
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Rozpocz¹³ siê Miêdzynarodowy

Rok Astronomii!

Projekt, który zainicjowa³a Miêdzynarodowa Unia Astronomiczna i
UNESCO uzyska³ poparcie Organizacji Narodów Zjednoczonych,
dziêki czemu w obchodach "œwiatowego œwiêta astronomii" bierze
udzia³ blisko 140 krajów, w tym
Polska. Rok Astronomii jest jednak przede wszystkim okazj¹, by wszyscy, którzy na co
dzieñ nie zdaj¹ sobie sprawy z tego czym jest Kosmos i
jakie jest w nim nasze miejsce, spojrzeli w niebo i siê na
tym zastanowili"

„Matka” nas
opuszcza
N

ie wiem do koñca, dlaczego, ale jest mi strasz
nie ciê¿ko opuœciæ ten oœrodek, wychowawców i
dziewczyny z grupy. Bardzo siê do wszystkich przywi¹za³am i du¿o siê nauczy³am: jak patrzeæ na œwiat poza
murami oœrodka. Rozmowy z wychowawcami da³y mi
du¿o do myœlenia, jak to jest gdy ma siê dziecko w drodze i koñczy siê powoli czas bycia dzieckiem, takim dos³ownym dzieckiem, bo trzeba ju¿ wiele spraw za³atwiaæ samodzielnie.
Szkoda mi zostawiaæ moj¹ siostrê, bo gdyby nie jej
starania rok temu, to pewnie by mnie tu nie by³o i tyle
bym siê nie nauczy³a. Jestem wdziêczna dyrektorowi,
¿e da³ nam szansê bycia w jednym oœrodku. To by³ z
jego strony ogromny gest wyrozumia³oœci i chêci pomocy.
W grupie chcia³abym podziêkowaæ wychowawcom za
ich wytrwa³oœæ i chêæ pomocy mi w trudnych chwilach, naprawdê dziêki wam!
Id¹c dalej w te "dziêkczynienia" to ogromnie jestem
wdziêczna nauczycielom, którzy mimo moich ma³ych
oporów nie pozwolili mi siê poddaæ i naciskaj¹c czasami pozwolili mi skoñczyæ szko³ê, co jest dla mnie
bardzo wa¿ne.
Po przeczytaniu tego artyku³u wielu z was dziewczyny
nasunie siê pewnie pytanie, po co ta laska dziêkuje
wszystkim za danie jej szansy i dlaczego nie chce jej
siê opuszczaæ oœrodka. Od razu wam na to pytanie
odpowiem: w ¿yciu niektórych liczy siê chêæ i zaanga¿owanie w to co robi¹ a nie ci¹g³e czekanie, a¿ ktoœ
zrobi coœ za nas. Jeœli nie bêdziemy chcieli sami, to
namawianie i przekonywanie innych do tego, ¿ebyœmy ze sob¹ coœ zrobi³y jest na nic.
Anna Fritsch („Matka”)

Jest to œwiêto ca³ego œrodowiska astronomicznego zarówno astronomów pracuj¹cych naukowo, jaki i mi³oœników astronomii, nauczycieli i uczniówImprezy, które odbêd¹ siê w naszym kraju to jednak przede wszystkim wydarzenia o charakterze regionalnym i lokalnym, przygotowane przez planetaria i ma³e obserwatoria dla mi³oœników astronomii. Pani Marysia Czajka czêsto organizuje
wycieczki do Planetarium Œl¹skiego w Chorzowskim Parku Kultury i Wypoczynku. Podczas ferii zimowych byliœmy
na spektaklu pt. "Nocni wêdrowcy " itd……
Anna Brzozowska

Poradnik ucznia

Sposób na nudne lekcje:

S³ucham i notujê
Zazwyczaj notujê to, co
mówi nauczyciel, nawet jeœli
póŸniej sam dyktuje notatkê.
Po prostu to zajmuje mi czas.
Poza tym zazwyczaj s³ucham
na lekcji nawet tego, co mnie
nie interesuje, czy tego, przy
czym pó³ klasy usypia. Nie
ukrywam, ¿e zale¿y mi na
ocenach i dlatego próbujê
skupiæ siê nawet na tych najnudniejszych gadaninach nauczycieli. A z tego, co widzê, ludzie
czêsto maluj¹ karykatury nauczycieli albo przeró¿ne wzorki na
kartkach.
Nauka wiersza na pamiêæ:
Wybieram jeden z poni¿szych sposobów zapamiêtania.
1. Czytam wiersz bardzo, bardzo wiele razy. Ale nie od razu
ca³y tekst od pocz¹tku do koñca. Najpierw kilkanaœcie razy jedn¹
linijkê. Kiedy umiem j¹ na pamiêæ, czytam nastêpn¹ - te¿ kilkanaœcie razy, a¿ zapamiêtam. Potem ³¹czê obie linijki, powtarzamy
kilkanaœcie razy. I tak a¿ do koñca wiersza.
2. W ci¹gu kilku dni, kilkanaœcie razy dziennie, szybko czytam
tekst (10 razy). Nie analizujê jakoœ szczególnie tego, co czytam.
Dopiero po trzech dniach wolno czytam tekst i zastanawiam siê
nad nim. Okazuje siê, ¿e ju¿ wtedy znam go na pamiêæ!

wyszpera³a w Internecie Daria Grund

Ten numer „Sikoreczek” przygotowa³y dla
Was: Daria Bekas, Anna Brzozowska, Moniak Dyjak, Adrianna Dzierkowska, Daria
Grund, Anna F¹fara, Anna Fritsch, Ma³gorzata Fritsch, Katarzyna Grol, Ewelina
Kurlapska.
Starali siê im pomagac doroœli: Maria Czajka, Aleksandra Francik, Jolanta Grzyœka i
Marcin Melon
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SPOR T
Godz. 7:00. Sobota. Otwieram oczy i czujê, ¿e coœ jest w powietrzu???
AHA.....

Derby Œl¹ska - warto ¿yæ
Ruch Chorzów - Górnik Zabrze
Ja (Rutka) wraz z wychowankami gr IV i V i wychowawcami
(p.Mirkiem) i (p.Rafa³em) wyruszyliœmy o godz. 15:00 na
mecz.
Mecz rozgrywany jest na stadionie Œl¹skim w Chorzowie.
Dojechaliœmy, wysiadka na dawnym AKS Chorzów. Zimno
i mokro, ale kibice zawsze rozgrzani.
Wyszliœmy z tramwaju i wraz z kibicami szliœmy w kierunku
stadionu.
No i wreszcie pocz¹tek meczu, wszyscy pozajmowali swoje miejsca i ogl¹daliœmy z zaciœniêtymi kciukami mecz.
No i zaczê³o siê, parê minut po rozpoczêciu meczu, kibice z
Ruchu Chorzów wbiegli na murawê, Policja za nimi, reszta
kibiców rzuca³a kulkami zmro¿onego œniegu w Policjê, ale
to nic nie da³o, poniewa¿ Policja mia³a kaski i tarcze. Policja wygoni³a kibiców z powrotem na swoje sektory. Ale i tak
to nie zmieni faktu, ¿e któryœ z kibiców wybi³ szczêkê ochroniarzowi i trafi³ do szpitala (ochroniarz oczywiœcie).

Moim zdaniem to by³o przegiêcie na maxa, poniewa¿
ochrona jest po to by chroniæ, a nie by siê z kimœ biæ.
Koniec pierwszej po³owy wynik 0:0.
Przerwa :) w trakcie której posz³am do sklepiku, gdzie
sprzedawano rzeczy pami¹tkowe Chorzowskiego Ruchu. Zakupi³am tam sobie bluzkê z Ruchu, zdjêcia z
pi³karzami, kubek, d³ugopis.
Koniec przerwy - czas wróciæ na sektor.
Rozpoczê³a siê druga po³owa meczu. Pi³karze rozegrali drug¹ po³owê.
By³y œwietne okrzyki poza tymi wulgarnymi :)
Nareszcie kibice z Ruchu odpalili racê - to by³o przepiêkne. Parê minut po nas Górnik Zabrze odpali³ racê.
Niesprawiedliwe jest to, ¿e Ruch Chorzów dosta³ karê
pieniê¿n¹ za odpalenie rac w wysokoœci 50 tyœ. z³. a
Górnik za odpalenie dwóch rac otrzyma³ karê w wys. 15
tyœ. z³.
Koniec drugiej po³owy - wynik 1:0 dla
Górnika.
Kibice Ruchu smutni i zdenerwowani opuœcili stadion.
I tak zakoñczy³ siê mecz. Przegraliœmy :(
Ale jeszcze was zaskoczymy i na 1
miejsce wskoczymy.
Opr. Rutka
Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 0:1
(0:0)
Bramka: Adam Banaœ (47.)
Sk³ady: Ruch Chorzów: Pilarz - Jakubowski (82. Adamski), Sadlok, Nykiel, Grzyb - Balaz, Brzyski, Baran,
Nowacki (58. Sobiech) - Fabus, Jezierski (82. Janoszka)
Górnik Zabrze: Nowak - Bonin,
Banaœ, Pazdan, Magiera - Gorawski,
Str¹k, Ko³odziej (77. Danch), Przybylski - Pitry (81. Gancarczyk), Szczot
(90. Kizys).

