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Wielkanoc
Weso³ego królika,
co po stole bryka,
spokoju œwiêtego
i czasu wolnego,
¿ycia zabawnego
w jaja bogatego
i w ogóle
-wszystkiego kurde
najlepszego....:)

Dzisiaj nasta³ radosny dzieñ
Jezus zmartwychwsta³ Alleluja
Niech te œwiêta bêd¹ pe³ne
nadziei
wiary i radoœci w zmartwychwsta³ym Panu
Radosnych spotkañ przy
wielkanocnym stole
oraz smacznego œwieconego
jajka
¿yczy Tobie
MOW Radzionków....:)

Lany poniedzia³ek
Lany poniedzia³ek, œmigus-dyngus, œwiêto lejka to zabawa, któr¹ wszyscy
doskonale znamy. Oblewaæ mo¿na by³o wszystkich i wszêdzie. Zmoczone
tego dnia panny mia³y
wiêksze szanse na zam¹¿pójœcie. A jeœli któraœ siê
obrazi³a - to nieprêdko znalaz³a mê¿a. Wykupiæ siê
mo¿na by³o od oblewania
pisank¹ - st¹d ka¿da panna stara³a siê, by jej kraszanka by³a najpiêkniejsza. Ch³opak, wrêczaj¹c
tego dnia pannie pisankê,
dawa³ jej do zrozumienia,
¿e mu siê podoba.

W tym numerze:
Jak siê zdrowo odŸywiaæ? - str. 2
W dziewczynach
budzi siê agresja str. 3
Fenomen „naszejklasy” - str. 3
„Kochaj i tañcz” recenzja z filmu na
str. 4
Czy ³atwo byc aktorem? - str. 5
Konkurs gastronomiczny i droga
krzy¿owa - na str. 6

Z£OTA
MYŒL:
Nie nale¿y nigdy, z
¿adnych powodów
odwracaæ siê plecami do ¿ycia.

STRONA 2

Kalendarium:

Kwiecieñ
1 kwietnia - Prima aprilis - uwa¿ajcie, by nie dac
siê nabrac!
1 kwietnia - Miêdzynarodowy Dzieñ Ptaków - z
tej okazji najlepsze ¿yczenia dla naszych „Sikoreczek”
2 kwietnia - Miêdzynarodowy Dzieñ Ksi¹¿-

ki dla Dzieci
4 kwietnia - Dzieñ Mê¿czyzn (polskie)

- pamiêtajmy o naszych Oœrodkowych facetach!
5 kwietnia - Dzieñ Leœnika i Drzewiarza
7 kwietnia - Œwiatowy Dzieñ Zdrowia; Dzieñ
Pamiêci o Holocauœcie - z tej okazji nasze
dziewczyny bêd¹ mia³y miêdzy innymi okazjê obejrzec
pora¿aj¹cy film „Lista Schindlera” a ju¿ nied³ugo odwiedzimy Obóz Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau (w
Oœwiêcimiu)
8 kwietnia - Miêdzynarodowy Dzieñ Ro-

mów - pozdrowienia dla Kasi S., która jêzykiem romskim pos³uguje siê nie gorzej ni¿ polskim.
10 kwietnia - Dzieñ S³u¿by Zdrowia - nie zapomnijmy o ¿yczeniach dla Pani Pielêgniarki
11 kwietnia - Ogólnopolski Dzieñ Walki z
Bezrobociem
12 kwietnia - Dzieñ czekolady - ale bez przesady
z objadaniem siê!
13 kwietnia - Œwiatowy Dzieñ Pamiêci Ofiar

Katynia
Dzieñ Ludzi Bezdomnych
16 kwietnia - Œwiêto Sapera
18 kwietnia - Miêdzynarodowy Dzieñ
Ochrony Zabytków
20 kwietnia - Miêdzynarodowy Dzieñ Wolnej Prasy
22 kwietnia - Dzieñ Ziemi
23 kwietnia - Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki i Praw
Autorskich
25 kwietnia - Miêdzynarodowy Dzieñ Œwiadomoœci Zagro¿enia Ha³asem (czy z tej oka14 kwietnia -

zji nasza kochana Daria oszczêdzi nam swoich krzyków? ;)

Miêdzynarodowy Dzieñ Sekretarki;
Œwiêto polskiej S³u¿by Wiêziennej
28 kwietnia - Œwiatowy Dzieñ Pamiêci Ofiar
Wypadków przy Pracy
29 kwietnia - Miêdzynarodowy Dzieñ Tañca - czytelników zainteresowanych tañcem odsy³amy
do recenzji filmu, który niedawno obejrza³yœmy
Œwiêta ruchome:
pierwszy poniedzia³ek kwietnia - Dzieñ TrzeŸwo-

œci

Rozrywki
Oœrodkowe

W

naszym oœrodku dziewczêta nie maj¹ tylko obowi¹zków. Maj¹ równie¿ wiele rozrywek i przyjemnoœci. Wychowanki, które dbaj¹ o formê fizyczn¹
mog¹ czas wolny spêdziæ na si³owni. Jest ona wyposa¿ona w bardzo bogaty sprzêt do æwiczeñ. Kolejnym miejscem,
w którym dziewczyny spêdzaj¹ wolny czas jest sala komputerowa, w której jest 5 stanowisk z komputerami, które
maj¹ pod³¹czony Internet, i dwa bez ³¹cza. Oczywiœcie dziewczêta najczêœciej korzystaj¹ z nich, aby wejœæ na WWW.nasza-klasa.pl, choæ niekoniecznie, poniewa¿ mog¹ te¿ poszukaæ ró¿nych informacji potrzebnych na zajêcia szkolne.
Wed³ug mnie jest to najbardziej lubiana forma spêdzania
wolnego czasu. S¹ oczywiœcie jeszcze inne zajêcia np. bilard, od niedawna te¿ dziewczyny mog¹ jeŸdziæ na rolkach.
Je¿d¿¹ po terenie oœrodka lub wraz ze swoimi wychowawcami wychodz¹ na zewn¹trz, na wycieczki jednodniowe.
Niektóre z rozrywek zosta³y wprowadzone od niedawna.
Dziewczêta dbaj¹ same o to, aby w miejscach, gdzie siê
relaksuj¹ by³o czysto i schludnie. Ciesz¹ siê, ¿e mog¹ zrobiæ coœ dla siebie i innych.
Daria Grund

Przyjemne z
po¿ytecznym
W niedziele 9 marca , kiedy rano wsta³yœmy, od
razu zaczê³yœmy siê przygotowywaæ do wyjœcia
grupowego do Chorzowa do parku. Poszliœmy
na przystanek i tramwajem pojechaliœmy do
celu naszej wycieczki, czyli na obiad do pizzerii w Chorzowie, gdzie zajada³yœmy siê pyszn¹
pizz¹ i pi³yœmy COCA-COLÊ. Pogoda nam na
szczêœcie dopisa³a i fajnie siê bawi³yœmy. Po
wyjœciu z pizzerii posz³yœmy na spacerek do
parku chorzowskiego, w którym robiliœmy sobie zdjêcia i bawiliœmy siê œnie¿kami. Wed³ug
mnie najpiêkniejszym miejscem, które odwiedziliœmy, by³o planetarium znajduj¹ce siê na samym koñcu parku. Pierwszym punktem zwiedzania by³o obserwatorium… . Pan przewodnik du¿o opowiada³ nam na temat urz¹dzeñ,
które siê tam znajduj¹ np: najwiêkszego w Polsce teleskopu. Po wys³uchaniu opowieœci przewodnika i obejrzeniu obserwatorium, posz³yœmy na seans filmowy… Tam by³o dopiero piêknie!!! Pierwsze wra¿enie, po wejœciu na seans
by³o zdumiewaj¹ce a reszta????? Muzyka cudowna, rozluŸniaj¹ca, uspokajaj¹ca i wyciszaj¹ca. Obraz????? Przepiêkny, i sprawiaj¹cy
wra¿enie rzeczywistoœci.
Daria Grund,
grupa V
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"W dziewczynach
budzi siê agresja..."
Pewnego wieczoru dwie dziewczyny pok³óci³y siê o sprz¹tanie pokoju i o s³uchanie muzyki w nocy.
Gdy siê k³óci³y o s³uchanie muzyki jedna z nich powiedzia³a "kup sobie mp3", ona us³ysza³a "kup sobie myd³o
i g¹bkê" wtedy wpad³a w agresjê i uderzy³a j¹ dwa razy w
twarz, wszyscy byliœmy zszokowani tym, co siê sta³o. Otrz¹snê³a siê dopiero po uderzeniu, wtedy uœwiadomi³a sobie co takiego zrobi³a. Dziewczyna poczu³a do niej ¿al za
to co zrobi³a, wszystkie poczu³yœmy ¿al, z³oœæ a przede
wszystkim nie pomyœla³yœmy ani przez chwilê, ¿e takie
coœ kiedyœ w MOW bêdzie mia³o miejsce.
Kar¹ za przemoc fizyczn¹, psychiczn¹ b¹dŸ seksualn¹
jest wywózka do innego MOW w zupe³nie innym mieœcie.
Lecz dziewczyna zosta³a przekierowana na inn¹ grupê
na sta³e ale w regulaminie oœrodka jest napisane, ¿e
mo¿e po 2 miesi¹cach napisaæ podanie o powrót na grupê 4.
Mimo to wszystkie dziewczyny z naszej grupy by³y za wywózk¹ .Nie wiem czy ta kara nie jest zbyt ³agodna.
Katarzyna Dudziak

Dyrektorskim

OKIEM

Obieca³em, ze przyjdzie wiosna i przysz³a.
Trochê mi trudno pisaæ o Was i o firmie zwa¿ywszy na
fakt, ¿e starzy ludzie te¿ mog¹….posiadaæ ma³e dziecko.
Ostatnie spo³ecznoœci, spotkania w grupach spowodowa³y, ¿e nikt nie wyjecha³ do innego Oœrodka. Ciekawe
czy to sukces czy pora¿ka naszej du¿ej spo³ecznoœci? Ja
odbieram to w kategorii sukcesu, bo wywo¿enie jest naj³atwiejsze, trudniej jest zmierzyæ siê z problemem na
miejscu. Poza tym jak pokazuje przyk³ad Magdy Kliszcz,
osoby wyje¿d¿aj¹ce z naszych goœcinny r¹k szybko id¹
na dno w innych placówkach. - Tak, tak do Ciebie mówiê
dziewczynko!
Widzia³em w Was du¿o dobrej energii po spo³ecznoœci.
Takiej energii, która pozwala interesowaæ i przejmowaæ
siê losem swoim i innych ludzi. Nie ma sensu ¿ycie z
nastawieniem na w³asn¹ wygodê œwiêty spokój. I pomyœla³em sobie wtedy, ze najnowszy numer Sikoreczek
bêdzie ¿ywy i spowoduje du¿o polemik. A teraz ciekawym, czy tak siê stanie.
Wiosna to czas, gdy bardzo du¿o dzieje siê w naszym
grajdole. Ju¿ za trzy tygodnie Ogólnopolski Turniej Tenisa czwarty jakby nie by³o. Przyjedzie sporo ekip z ca³ej
Polski, wiec ¿ywiê nadziejê, i¿ nie bêdê siê musia³ za
was wstydziæ, zreszt¹ rzadko muszê. Potem wyjazd do
KuŸni Raciborskiej na Kowad³o, turniej pi³ki no¿nej dla
dziewcz¹t, zjazd rodziców i ma³a niespodzianka w czerwcu, egzamin na kartê rowerow¹. Pewnie zapomnia³em
jeszcze o wielu imprezach ale i tak siê odbêd¹.
Jeszcze jedno chcia³em napisaæ. W naszym Oœrodku
dzia³a stowarzyszenie, do którego nale¿ wiêkszoœæ pracowników a przewodnicz¹cym jest Rafa³ Banaszczyk
zwany przez wielu Bananem (nie takim zwyk³ym). Stowarzyszenie nazywa siê "Damy Radê" i dzia³a przede wszystkim na Wasz¹ rzecz. Wspó³finansuje Turniej Tenisa Sto³owego i turniej pi³ki no¿nej. Nazwa jest nieprzypadkowa,
bo jak bêdziemy dzia³aæ razem, to na pewno DAMY RADÊ.
A wiosn¹ ¿ycie jest piêkniejsze i dzieci rosn¹ szybciej.
Pozdro
Tomek Stu³a

-Nasza-klasa.pl

To, co kochamy

Z

bli¿aj¹ siê œwiêta Wielkanocne i portal nasza-klasa bêdzie zapewne w ruchu. Bêdziemy przesy³aæ
sobie mi³e ¿yczenia z rodzin¹ i znajomymi. Dziêki
naszej-klasie znajdujemy swoich starych znajomych z klas
i z podwórka. Wspominamy stare czasy i dzielimy siê doœwiadczeniami. Czym jest nasza-klasa? Jest to portal,
który pozwala na kontakt uczniów oraz nauczycieli z dawnych lat szkolnych. Tworzy siê wirtualne klasy, zamieszcza
archiwalne zdjêcia, wspomina na forum dawne lata, organizuje spotkania klasowe. Ale dlaczego kochamy nasz¹klase?? Bo daje nam wiele satysfakcji, ¿e jest i daje nam
mo¿liwoœæ poznawania nowych ludzi i znajdowania swoich starych znajomych. Na zakoñczenie bardzo polecam
ten portal.
Dyjaczek

Dziêki portalowi nasza-klasa.pl mo¿emy mieæ sta³y
kontakt nawet z tymi krewnymi, od których dziel¹ nas
kilometry. Na zdjêciu z lewej: Dyjaczek, obok: kuzyn Dyjaczeka.
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Kochaj i tañcz
recenzja z filmu
23 marca wybra³yœmy siê ca³¹ szko³¹ do Silesia City
Center w Katowicach, by obejrzec s³ynny ju¿ film o
mi³oœci i tañcu. Niektórym siê podoba³o, innym mniej.
„Sikoreczki” prezentuj¹ recenzjê autorstwa Darii
Grund.
Poczuj rytm! ObudŸ zmys³y! Oderwij siê od ziemi! "Kochaj i tañcz"
Piêkny film opowiadaj¹cy o mi³oœci dwóch m³odych
ludzi Hani (Iza Miko) i Wojtka(Mateusz Damiêcki).
Taniec, który jest g³ównym bohaterem tej historii, odmieni³ losy wszystkich bohaterów. Zmusi³ ich do zadania sobie pytañ dotycz¹cych najwa¿niejszych rzeczy w ¿yciu: przyjaŸni, mi³oœci i przebaczenia. Energia p³yn¹ca z tañca okaza³a siê mieæ moc wyzwalaj¹c¹ z ograniczeñ, które niesie ze sob¹ wspó³czesny
œwiat.
Osobiœcie filmy romantyczne mnie nie krêc¹. Id¹c
do kina mia³am nadzieje na jakiœ hit, a tu romantyczna historia zupe³nie bez sensu, rozczarowa³am siê.
Dla wiêkszoœci ludzi film ten by³ cudowny, romantyczny, niektórzy w kinie nawet bili brawa, kiedy Wojtek poca³owa³ Haniê, wed³ug mnie to ¿a³osne. Moje
zdanie na ten temat jest takie: nie ma prawdziwej
mi³oœci. Niektórzy twierdz¹, ¿e mówiê to bo tak naprawdê nie prze¿y³am jeszcze prawdziwej mi³oœci.
Szczerze powiedziawszy, marzê o tym ale jeszcze nie
teraz. Mi³oœæ, która przejawia siê w filmie "Kochaj i tañcz"
jest jakby sztuczna a to dlatego, ¿e w jednej chwili zakochuj¹ siê w sobie dwie osoby, do tego jeszcze tancerz,
który bierze udzia³ w konkursie tañca i dziennikarka,

która musi napisaæ artyku³ na temat konkursu. Konkurs
prowadzi ojciec dziewczyny, który za m³odych lat zostawi³ j¹
i jej matkê dla kariery. Dla mnie ten zbieg okolicznoœci jest
dziwny, a takie sklejenie faktów i postaci w filmie nie jest
wiarygodne.
Daria G.

Czy ³atwo byæ aktorem ?

M

o¿e siê wydaæ, ¿e co to jest byæ aktorem, przecie¿ aktorem mo¿e byæ ka¿dy - myœl¹ niektórzy
ludzie - ale do koñca tak nie jest. Myœlê, ¿e tak
naprawdê byæ aktorem jest trudno, chocia¿ niektórzy
ludzie potrafi¹ byæ na co dzieñ aktorami, a
jeszcze inni s¹ aktorami tylko w filmach. Zdarza siê jeszcze tak, ¿e ludzie, którzy nie chc¹
byæ aktorami niestety musz¹ nimi byæ, ¿eby
przetrwaæ, zmusza ich do tego œwiat, w którym ¿yj¹. Ja maj¹c do wyboru aktora, który
gra w filmie oraz aktora, który gra nacodzieñ,
lub aktora który gra, bo zmusi³o go ¿ycie zdecydowanie wybra³abym aktora, który gra w
filmie. Nie wiem jak inni ludzie wybraliby, zostawiam im to do przemyœlenia. Póki co piszê swoje zdanie, które ktoœ mo¿e skrytykowaæ lub pomyœleæ "ona pisze bzdury". Uwa¿am, ¿e lepiej jest wybraæ aktora, który gra w
filmie, ni¿ takiego, który gra w ¿yciu, poniewa¿ w ¿yciu
nie warto "graæ". Nie trzeba wtedy zmieniaæ ról, zmieniaæ twarzy i udawaæ, bo ¿ycie to nie jest fikcja, jak niektóre filmy, poza tymi, które s¹ oparte na faktach. Wracaj¹c do filmów fikcyjnych s¹dzê, ¿e ludzie , którzy je
tworz¹ musz¹ mieæ naprawdê du¿o wyobraŸni, a nie

ka¿dy j¹ posiada. Zamiast wykorzystywaæ wyobraŸniê w filmach, które przedstawiaj¹ bezsensowny obraz ¿ycia powinni zaj¹æ siê zupe³nie czymœ innym, czymœ co naprawdê
ma sens i cel. Dobrze jest byæ aktorem w filmie, gdy trzeba
naprawdê ludziom przedstawiæ realia tego
œwiata, ale to nie wyklucza, ¿e aktor, który
gra w filmie nie bêdzie graæ w swoim ¿yciu,
dlatego ja widzê dwie strony: dobr¹ i z³¹.
Dobra strona jest taka, ¿e aktor, który poœwiêca siê, ¿eby wczuæ siê w rolê i zagraæ
kogoœ kim nie jest, ¿eby pokazaæ sytuacjê,
któr¹ ludzie bêd¹ ogl¹daæ, i która mo¿e zdarzyæ siê kiedyœ naprawdê. Z³a strona natomiast jest taka, ¿e dobry aktor graj¹cy w filmie i w ¿yciu, znaj¹c swoje mo¿liwoœci,
mo¿e bardzo dobrze udawaæ i dziêki temu
wykorzystywaæ ludzi na rzecz dobra lub ¿eby
zaszkodziæ innemu cz³owiekowi.
Ja osobiœcie chcia³abym, ¿eby ludzie w filmach byli aktorami a w ¿yciu po prostu ludŸmi, których œwiat nie bêdzie lubi³
za to, ¿e udaj¹, ze s¹ kimœ tylko za to, ¿e od pocz¹tku do
koñca w swoim ¿yciu s¹ zawsze sob¹.
Magda Stêpieñ

STRONA 5

Edward Stachura
Co warto

Natchnienia
nasze...

Zwaliæ by mo¿na siê z nóg
Co rusz, Co krok;
Co noc To szloch I rozpacz
Ale czy warto?
Mo¿e nie warto?
Chyba nie warto...
Raczej nie warto.
Nie, nie- nie warto.

Przepraszam, kto jest ostatni, ten

Zgin¹æ by mo¿na jak nic:

gorszy wprawdzie, kto pierwszy,

Do ¿y³ , Jest nó¿;

ten lepszy, zgoda, ale i tak

Lub w dó³ Na bruk Z wysoka.

ostatni bêd¹ pierwszymi,

Ale czy warto?

jeœli tylko odstoj¹ swoje

Mo¿e nie warto?

bez przepychanki i zachowaniem porz¹dku,

Chyba nie warto...

i nikt ich wtedy nie zwymyœla od ostatnich;

Raczej nie warto.

Moim zdaniem wiersz ten przekazuje nam, ¿e czasami warto
odczekac swoje bez k³ótni .
Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e przegrana jest czymœ okropnym, ale¿
nie bo nastêpnym razem to Ty mo¿esz wygrac i byæ "tym najlepszym". W ¿yciu jest podobnie nie zawsze trzeba ka¿demu
udowadniac, ¿e jest siê tym lepszym ,bo na przyk³ad g³oœniej
krzyczê i myœl¹c ,¿e w ten sposób ludzie zobacz¹ ciê owszem bêd¹ ciê widziec ale w ich oczach bêdziesz z³a... mam
nadzieje ,¿e niektórzy zrozumiej¹ ten wiersz i przemyœl¹ to co
jest w nim zawarte.
Klaudia Kniec

Nie, nie- nie warto.
Jechaæ by mo¿na do miast
Lub w las, Na b³oñ;
Na koñ i goñ, niebosk³on.
Ale czy warto?
Mo¿e nie warto?
Ech, chyba warto...
Tak, tak- to warto.
Bardzo to warto.
O, tak- to warto.
Jeszcze jak warto!!!!!!!

Dziewczyny,
od¿ywiajcie
siê zdrowo,
¿eby dbaæ o
figure…
Aby wygl¹daæ ³adnie i zdrowo nale¿y od¿ywiaæ
siê zdrowo, a wiêc zajadaæ siê owocami, warzywami, pieczywem ziarnistym (np. bu³ka grahamka….)
A jak bêdziecie siê tak odbjadaæ to nie bêdziecie mia³y swojej wymarzonej figury. Za nied³ugo s¹ wakacje, wiêc zadbajcie o linie…. Najlepiej odrzuciæ s³odycze np. chrupki, czekolady i
wiele innych….
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ROJCZAÑSKA BY£O SMACZNIE
DROGA KRZY¯OWA
Wed³ug corocznej tradycji, tak i 3 kwietnia 2009, przeszliœmy
ulicami naszego miasteczka, by w pi¹tkowy wieczór prze¿ywaæ i zag³êbiæ siê w Mêkê Chrystusa Pana. Wœród zebranych
nie zabrak³o tak¿e wychowanek naszego Oœrodka.

03 kwietnia 2009r odby³ siê wewn¹trzszkolny konkurs gastronomiczny ,,Najlepsza w zawodzie kucharz ma³ej gastronomii”. W konkursie wziê³y udzia³ uczennice z klas I i
II ZSZ. Cztery zespo³y walczy³y o tytu³ najlepszej w zawodzie. Ostatecznie wygra³y Ola Przerwanek i Kasia Skrzyd³owska z II ZSZ, drugie miejsce zajê³y Ania Brzozowska
i Monika Gacek, a trzecie - Ewa Andrzejewska i Paulina
Morawska oraz Angelika Prause i Paula Boruszewska.
Gratulujemy wszystkim uczestniczkom konkursu. By³o niezwykle smacznie!!!!

Ten numer „Sikoreczek” przygotowa³y dla
Was: Anna Brzozowska, Katarzyna Dudziak,
Moniak Dyjak, Daria Grund, Ma³gorzata
Fritsch, Katarzyna Grol, Klaudia Knieæ,
Magdalena Stêpieñ, Magdalena Zagu³a.
Starali siê im pomagac doroœli: Maria Czajka, Jolanta Grzyœka i Marcin Melon

