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Po¿egnanie naszych 18-latek…

W tym roku w czerwcu odejdzie du¿o
dziewczyn….
Bêd¹ to w wiêkszoœci 18-latki, niektóre z nich s¹ tu d³ugo, a niektóre
krótko, dlatego chc¹ jak najszybciej
st¹d wyjœæ
A te dziewczyny, które s¹ d³u¿ej, wcale nie chc¹ iœæ z oœrodka, bo siê przywi¹za³y…
Bêdzie nam na pewno brakowaæ tych
dziewczyn, bêdziemy za nimi têskniæ.
Ciekawe jednak czy one bêd¹ o nas
pamiêtaæ.
Gdy wróc¹ do swojego towarzystwa
mog¹ szybko o Oœrodku i o nas zapomnieæ. Bêdziemy czekaæ na listy,
telefony i byæ mo¿e na odwiedziny.
Oby tylko nie by³o tak, ¿e bardzo szybko o nas zapomn¹.

O psach i kociakach - na stronie 6.
Czy mo¿na znaleŸæ
przyjació³kê
w
Oœrodku? - dowiecie
siê na stronie 5.
Relacja znad Jeziora Ro¿nowskiego str. 4.

Nasze
„osiemnastki”
ju¿ dojrza³y!
Po zakoñczeniu
tego roku
szkolnego
mo¿emy
im powiedzieæ:
spadajcie! :)

TENISOWE
EMOCJE
Za nami czwarty Ogólnopolski Turniej
Tenisa Sto³owego, jaki zosta³ zorganizowany w naszym Oœrodku. O tym jak
uda³a siê impreza i kto by³ najlepszy
przy pingpongowym stole - dowiecie
siê z naszej relacji na stronie 2!
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JESTEŒMY NAJLEPSZE!

Za nami Czwarty Ogólnopolski Turniej Tenisa Sto³owego. Prze¿yjmy te emocje jeszcze raz...

Najpierw Daria i Nasz Dyrektor uroczyœcie powitali wszystkich uczestników, ¿ycz¹c im powodzenia jednak...

napis na koszulce Dyrektora nie pozostawia³ z³udzeñ komu zamierza kibicowaæ!

Turniej by³ rekordowy: wiêcej dru¿yn,
wiêcej meczów, wiêcej pracy dla
£¹czniczek, jednak mimo to uœmiech
nie schodzi³ im z twarzy.

Daria przez wszystkie gry eliminacyjne przesz³a jak burza, nie trac¹c ani
jednego seta. Równie dobrze radzi³y
sobie Kinga i Marzena. W efekcie ca³a
trójka awansowa³a do meczów fina³owych.

Nasze trzy Gwiazdy by³y w tamte dni
traktowane wyj¹tkowo. Porusza³y siê
te¿ wyj¹tkowymi œrodkami transportu. Organizatorzy zadbali, by zawodniczki z wszystkich dru¿yn nie nudzi³y
siê tak¿e po czêœci sportowej.

Ma³a, która w poprzednich Turniejach
mia³a takiego pecha, tym razem w
œwietnym stylu dotar³a do Fina³u!
Pecha mia³a Daria, która ju¿ w æwieræfinale trafi³a na œwietnie dysponowan¹ Marzenkê.

W œwietnej formie by³a jednak Kinga, która w wewn¹trzradzionkowskim Finale nie da³a chorzowiance
szans i zdoby³a tytu³ mistrzowski. W
pó³fina³ach i finale emocje by³y wiêksze ni¿ na niejednym pi³karskim meczu ligowym. To nie œciany „Karolinki”, ale fenomenalny doping kole¿anek i wychowawców pomaga³ naszym!

Marzena i Kinga potwierdzi³y, ¿e s¹
najlepsze tak¿e w rozgrywkach deblowych, wygrywaj¹c je w wielkim stylu!
W finale pokona³y dru¿ynê z Oœrodka
w Podg³êbokiem, zaœ br¹zowe medale trafi³y do debiutuj¹cych u nas w
tym roku dziewcz¹t z Oœrodka w Samostrzelu.
Jednym s³owem: by³yœmy bezkonkurencyjne!

Na koniec jeszcze pami¹tkowe zdjêcie z naszymi rywalkami i... pora wracaæ do szkolnej prozy ¿ycia... Turniej
okaza³ siê wielkim sukcesem organizacyjnym i sportowym, wielkie podziêkowania nale¿¹ siê wszystkim,
którzy przyczynili siê do tego sukcesu! Czy za rok bêdzie mog³o byæ jeszcze lepiej???
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Odpowiedz na artyku³

Dyrektorskim

„W dziewczynach OKIEM
budzi siê agresja” D

M

oim zdaniem taki artyku³ nie powinien byæ
umieszczony w ogóle w gazetce, powa¿nie
nie zgadzam siê z waszym tokiem myœlenia, na dodatek nie znam ¿adnego oœrodka wychowawczego , w którym nie zdarzaj¹ siê takie incydenty
(jak bójki itd.) Rozumiem, ¿e to nie jest normalne, ¿e
dziewczyny naparzaj¹ siê, ale no kurde nie rozumiem
jak mo¿na takie rzeczy pisaæ i w ogóle tak myœleæ!
Sorry, dziewczyny, ale to jest „MOW”!! a nie jakiœ oœrodek wypoczynkowy, i tu nie zawsze bêdzie piêknie,
³adnie, zawsze znajda siê takie, które inaczej sobie
radz¹ z emocjami wiêc nie rozumiem takiego podtekstu „(...) ze takie coœ kiedyœ w MOW bêdzie mia³o
miejsce”. Jak tak bardzo zainteresowa³yœcie siê tematem bójek i przemocy w MOW, to czemu nie napiszecie o laskach które siê naparzaj¹ po kiblach (czyli
dokonuj¹ aktu przemocy w toaletach), tylko interesujecie siê sprawami, które dotycz¹ waszej grupy... No,
w sumie rozumiem, bo wydarzy³o siê to na grupie 4,
ale jak taki incydent zaistnia³by na innej grupie, to nie
by³oby z waszej strony ¿adnego zainteresowania,
zreszt¹ „no comment” - podobno za przemoc fizyczn¹
powinna byæ wywózka… Ale wed³ug mojego punktu
widzenia powinna byæ tzw. gradacja kar. Po prostu
ka¿dy zas³uguje na szansê. Wiêc jak mielibyœmy byæ
wszyscy sprawiedliwi to dlaczego niektóre dziewczyny, które u¿ywaj¹ przemocy wobec innych nie s¹ karane!!?? (np. lekcja angielskiego, gdzie dziewczyny
zrobi³y sobie sparing przy nauczycielu, który zareagowa³ na t¹ zaistnia³¹ sytuacjê „nagan¹”…, albo np. w
drodze do „Silesia City Center”, gdy laski siê naparza³y po twarzy w tramwaju to nie ponios³y ¿adnych konsekwencji itd. Wiêc naprawdê weŸcie siê otrz¹œnijcie
i na nastêpny raz przemyœlcie sobie tematy, o których chcecie napisaæ do gazetki. Nara
Irena Ksi¹¿ek
A jakie jest Wasze zdanie? Czy ka¿dy przejaw
przemocy powinien byæ karany najsurowiej jak
tylko mo¿na? Czy ka¿dy zas³uguje na „drug¹
szansê”? Nasze ³amy czekaj¹ na Wasze wypowiedzi.

Ten numer „Sikoreczek” przygotowa³y
dla Was: Moniak Dyjak, Daria Grund,
Ma³gorzata Fritsch, Katarzyna Grol,
Klaudia Knieæ, Irena Ksi¹¿ek, Paulina
Morawska, Klaudia Putko.
Starali siê im pomagac doroœli: Maria
Czajka, Jolanta Grzyœka i Marcin Melon

zisiaj jest pierwszy maja 2009 i nie trzeba iœæ na
pochód, za to mija piêæ lat od wejœcia Polski do
Unii Europejskiej. Dwadzieœcia piêæ lat temu sta³em cztery godziny w kolejce po chiñskie trampki a w
nagrodê mog³em kupiæ parê rolek szarego papieru toaletowego. Po prostu bajka, szkoda, ¿e nie macie okazji
tego prze¿yæ, drogie dziewcz¹tka, mo¿e wtedy szanowa³ybyœcie bardziej rzeczy, które dzisiaj po prostu S¥.
Ale nie o tym dzisiaj.
Skoñczy³ siê turniej Tenisa i po raz pierwszy okazaliœmy
siê niegoœcinnymi gospodarzami. Dziêki Kindze, Marzenie i Darii wygraliœmy, a w³aœciwie one wygra³y dla nas,
wszystko.
Ale nie o tym dzisiaj.
Mo¿liwoœæ prze¿ycia sukcesu, to taki moment w ¿yciu cz³owieka, gdy inne problemy na chwilê znikaj¹. Gratulacje,
uœmiechy, pochwa³y, wzrost poczucia w³asnej mocy –
super uczucie. Mo¿na góry przenosiæ i uwierzyæ w swoj¹
boskoœæ.
Ale nie o tym dzisiaj.
Sukces te¿ wlecze za sob¹ zazdroœæ, zawiœæ i odrzucenie. Wielu widz¹c szczêœliwego zwyciêzcê zaciska piêœci
i myœli – ¿ebyœ, choæ nogê z³ama³, ³ajzo. Zazdroœnicy s¹
przekonani, ¿e gdyby tylko chcieli, zrobiliby to du¿o lepiej.
Co to za sztuka machaæ rakietk¹ i uderzaæ w to ma³ebia³e? Ka¿dy cz³owiek potrafi gaæ w ping ponga a ja, zazdroœnik, potrafiê najlepiej na œwiecie, tylko mi siê kurna
nie chce! Zawsze wszak mo¿na wystrzelaæ z palców takiego, co wygra³ i ju¿ lepiej na duszy.
Ale nie o tym dzisiaj.
W zesz³ym roku Kinga by³a objawieniem turnieju, prawie
wszyscy doroœli nosili j¹ na rêkach a potem przyszed³
pierwszy maja i bardzo spektakularna ucieczka kilku gówniar (13-14 lat mia³yœcie wtedy panny). I co? Kinga przesta³a byæ bo¿yszczem t³umów a sta³a siê „t¹ King¹, co
uciek³a do Bêdzina”. Ró¿ne by³y reakcje moich kolegów i
kole¿anek z pracy, najczêœciej negatywne. Ró¿ne by³y
wasze reakcje, Szanowne Wychowanki, najczêœciej negatywne. Tak blisko jest od sukcesu do dna. Tak ³atwo
idol t³umów staje siê wrogiem publicznym. Tak ³atwo jest
oceniaæ po pozorach s¹dz¹c tylko, prawda? Po co wg³êbiaæ siê w prawdziwe problemy ludzkie, skoro mo¿na
wyrobiæ sobie zdanie na podstawie umiejêtnoœci odbijania bia³ej, plastykowej pi³eczki na zielonym kawa³ku drewna.
Mo¿e Kinga ma w dupie tenis sto³owy a szuka ciep³a i
bliskoœci?
To w³aœnie o tym dzisiaj
Kingo, to o Tobie i dla Ciebie, ku pokrzepieniu serca, ale
te¿ ku przestrodze.
A i jeszcze jedno, mam nadziejê, ¿e za rok znowu w naszych, radzionkowskich barwach rozniesiesz rywalki w
py³. I sprawi ci to radoœæ, ale nie zapewni szczêœcia.
Pozdro dla wszystkich zawistników, zazdroœników i innych nieudaczników. Ludzie, ka¿dy jest w czymœ doby,
trza tylko spi¹æ poœladki i wzi¹æ siê do roboty.
Tomek Stu³a pozdrawia (mam ju¿ bia³y papier toaletowy
i nie muszê staæ za nim w kolejce. Unia rz¹dzi).
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Weekend grupy III nad jeziorem
Ro¿nowskim

K

orzystaj¹c z wiosennej pogody, 23 kwietnia 2009
r. wyjechaliœmy na wycieczkê. Droga by³a trochê
mêcz¹ca, ale daliœmy rade i dojechaliœmy na
miejsce. Tam przywita³o nas serdecznie szefostwo. By³
tam te¿ pewien ch³opak, który zakocha³ siê w naszej kole¿ance
Klaudii P. i przez to daliœmy mu
ksywkê „Lovelas”. Klaudia wykorzysta³a sytuacjê i ch³opak na
pstryk palca my³ za ni¹ gary, ale w
sumie Klaudia go ola³a. Nastêpnego dnia zabraliœmy siê do roboty, by³a ciê¿ka, ale nikt nie narzeka³ i nie by³ niezadowolony. Zrobiliœmy, co trzeba i byliœmy szczêœliwi, ¿e by³o widaæ wielkie efekty
naszej ciê¿kiej pracy. Wieczorkiem
pop³ynêliœmy na drug¹ stronê jeziora, do oœrodka na lody, a przy
okazji przywitaæ siê z wychowawcami i ch³opakami z oœrodka w
Krupskim M³ynie. W sobotê dalszy ci¹g roboty i choæ
mieliœmy ju¿ mniej zapa³u to wraz z wychowawcami
daliœmy radê. Pobudki fundowa³a nam P. Ola, która bladym œwitem wypuszcza³a na dwór nasze psy i budzi³a

nas na œniadania. Po pracy wyk¹paliœmy siê (woda
by³a prawie jak w epoce lodowcowej) i zjedliœmy pyszny, w³asnorêcznie zrobiony obiadek, po czym
mogliœmy korzystaæ z
radoœci ¿ycia: bilard,
ping-pong i nasze ukochane huœtawki, gdzie
nawet nasza pani Jola
uwolni³a z siebie dzieciaka. Wieczorem wsiad³yœmy do „ tramwaju
wodnego” o nazwie Zosia i pop³ynêliœmy na
drugi brzeg na grilla, na
który zaprosili nas
ch³opcy z Krupskiego

M³yna. P. Pawe³ by³ zadowolony, ¿e móg³ porozmawiaæ ze
swoimi znajomymi. Grill jak grill, ale przygrywa³ nam na
gitarze i œpiewa³ Pawe³, zwany „Wierzba” (nie taki zwyk³y
Wierzba), zdawa³ siê byæ cichy i wstydliwy ale powali³ nas
na kolana, a robi³ to tak dobrze, ¿e
kapcie spada³y z nóg a serca
dziewczynek bi³y przyspieszonym
tempie. Nastrój panowa³ bardzo
przyjemny , a¿ ¿al by³o odje¿d¿aæ.
W niedzielê by³ czas na odpoczynek, ale atmosfera nie by³a do koñca taka kolorowa, poniewa¿ banda
pijanych kiboli uszkodzi³a naszym
wychowawcom samochody, ale
dzieñ nie do koñca siê zmarnowa³
poniewa¿ my, dziewczêta korzysta³yœmy z niego jak tylko mog³yœmy.
Oczywiœcie by³o nam bardzo przykro z powy¿szego incydentu ale ca³ym tym faktem na szczêœcie zajê³a
siê Policja (nasi dobrze znani wam
znajomi). Przyp³ynêli do nas ch³opcy kajakami wraz z czekoladkami, graliœmy z ch³opakami w siatkówkê pla¿ow¹ i

niestety przegra³yœmy ale zrewan¿owa³yœmy siê w grach
knajpianych (bilard i ping-pong)… Bardzo byœmy wszyscy
chcieli pojechaæ tam po raz kolejny ale jak na razie boimy
siê o nasze bezpieczeñstwo…Wycieczka by³a SUPEROWA..
¯a³ujcie ¿e nie mogliœcie byæ z nami bo naprawdê by³o fantastycznie i ¿yczymy
wam na przysz³oœæ
równie fajnych wycieczek jak na gr.3.
Dyjaczek…i Irenka.
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Natchnienia
nasze...
K¹cik poetycki
Klaudii Knieæ

Moim zdaniem wiersz ten pokazuje nam sytuacjê, która
jest w Oœrodku. Pokazuje nam, ¿e nie wszyscy bêd¹ tak
samo traktowani przez wychowawców, poniewa¿ ka¿dy
jest inny, niektórzy rozumiej¹ swój b³¹d i staraj¹ siê go
naprawiæ i takie osoby s¹ inaczej traktowane. Lecz s¹
równie¿ osoby, które nie rozumiej¹, ¿e zrobi³y Ÿle i te osoby ponosz¹ czasami wiêksze kary. Trudno, najwy¿sza pora
zrozumieæ jedn¹ rzecz: SPRAWIEDLIWIE NIE ZAWSZE
ZNACZY RÓWNO. Mam nadziejê, ¿e dotrze do was ten
wiersz i zrozumiecie go.

Jan Twardowski

Sprawiedliwoœæ
Gdyby wszyscy mieli po cztery jab³ka
Gdyby wszyscy byli silni jak konie
Gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w mi³oœci
Gdyby ka¿dy mia³ to samo
Nikt nikomu nie by³by potrzebny
Dziêkuje Ci ¿e sprawiedliwoœci Twoja jest nierównoœci¹
To co mam i to czego nie mam
Nawet to czego nie mam komu daæ
Zawsze jest komuœ potrzebne
Jest noc ¿eby by³ dzieñ
Ciemno ¿eby œwieci³a gwiazda
Jest ostatnie spotkanie i roz³¹ka pierwsza
Modlimy siê bo inni siê nie modl¹
Wierzymy bo inni nie wierz¹
Umieramy za tych co nie chc¹ umieraæ
Kochamy bo innym serce wych³ód³o
List przybli¿a bo innych oddala
Nierówni potrzebuj¹ siebie
Im ³atwiej zrozumieæ ¿e ka¿dy jest dla wszystkich
I odczytywaæ ca³oœæ….

„Co myœlimy o naszych Wychowawcach”
Wychowawcy, wychowawcy – to s¹ nasi spostrzegawczy.
Chodz¹, snuj¹, Rozkazuj¹ i pod drzwiami pods³uchuj¹.
Dwa dni, trzy dni obserwuj¹ i spo³ecznoœæ nam zwo³uj¹.
Lesio, Fifi i Marysia na zebranie nas wo³aj¹ i o wszystko siê
czepiaj¹.
Druga grupa zip sk³ad siada, wtedy wielka jest narada.
Ka¿dy z nich grupê omawia i zasada siê pojawia.
Trzecia grupa zalatana ju¿ od rana, bo u nich s¹ wymagania.
Gotowanie i sprz¹tanie na tej grupie to wyzwanie.
Czwarta grupa – co tu gadaæ, musz¹ wszystko pouk³adaæ,
Wszyscy krzycz¹ moja droga! Wchodzi Dana mina sroga,
A to musi byœ przestroga, podwinê³a siê nam noga.
Krysia, Mirek i Asiula, wszyscy mówi¹ Twoja wola, bo tu chodzi
o jabola.

Zaraz kara siê posypie no i grupa siê rozsypie.
Oni du¿o komentuj¹ i spiskuj¹, zaraz wszystko zanotuj¹.
Tomasz Stu³a wszystko czyta, zaraz o nas siê wypyta.
Nasz psycholog siedzi cicho, bo gdy gada to powieka nam
opada, gdy¿ nam smuty opowiada!
Mirek, Kiri, Hary, Damian- telefony odbieraj¹ i na grupy prze³¹czaj¹,
Ju¿ tej pracy dosyæ maj¹, ale hajs tu zarabiaj¹.
Nasz Dyrektor coœ ju¿ knuje, bo pan Andrzej wóz szoruje, gdy
wywózka siê szykuje.
Pani Kasia – zapisuje, informacje przekazuje.
To ju¿ koniec opowieœci „my” tu mamy takie wieœci…

Wychowanka.

Czy mo¿na znaleŸæ
przyjació³kê w oœrodku?
W oœrodku nie ma czegoœ takiego jak przyjaŸñ!!!
Wiêkszoœæ dziewczyn patrzy na korzyœci z danej znajomoœci. A to jest chore, bo wydaje siê, ¿e powinnyœmy siê
nawzajem wspieraæ (¿e tak napiszê) .Z tego, co wiem to
przyjaŸñ powinna opieraæ siê
przede wszystkim na zaufaniu, a niektóre osoby nie
FA£SZYWYM
wiedz¹ co to znaczy. Wiêkszoœæ z dziewczyn jest dwulicowa i „wal¹ cukier”, najpierw
gadaj¹ jak bardzo Ciê lubi¹,
PRZYJAa póŸniej obrabiaj¹ Ci TYCIÓ£KOM!
£EK. Sprawia wam to przyjemnoœæ? Jak siê z tym czu-

jecie? Pewnie wiêkszoœæ z was powie, ¿e sama nie jestem lepsza, ale wed³ug mojego sumienia umiem powiedzieæ w oczy co o danej lasce myœlê, nawet jeœli powiem to za jej plecami. A najbardziej denerwuj¹ce jest to,
¿e te co najbardziej s¹ fa³szywe najwiêcej póŸniej siê
k³óc¹, ¿e tzw. przyjació³ka obgadywa³a j¹, a sama nie jest
lepsza i nie lepiej robi³a. Zastanówcie siê czy wasza „przyjació³ka” nie jest t¹ fa³szyw¹.
Czy nie mylicie s³owa „przyjació³ka” z „dobr¹ kole¿ank¹”???

Uwaga!!!
Strze¿my siê fa³szywych przyjació³ek !!!
Wasza martwi¹ca siê
Agnieszka Lach o was

STRONA 6

ŒWIÑSKA GRYPA

C

a³y œwiat jest przera¿ony, Œwiñska Grypa szaleje. A ja siê nie bojê, bo u nas w
Oœrodku Œwiñska Grypa panuje ju¿ od
co najmniej ³adnych paru lat. Na czym polega
ta choroba? Ano na tym, ¿e normalne osoby
zmieniaj¹ siê w œwinie. Tempo zmian nie pozostawia z³udzeñ, ¿e musi byæ to schorzenie, którym mo¿na zaraziæ siê drog¹ wirusow¹, a w
naszym MOW ten wirus jest tak powszechnie
obecny, ¿e ¿adna nowa wychowanka nie ma
praktycznie szans, by go unikn¹æ.
Jak œwietnie wiecie, z natury jestem raczej naiwny i kiedy widzê now¹ dziewczynkê, mam nadziejê, ¿e wirus Œwiñskiej Grypy jeszcze jej nie
dopad³. Taka dziewczynka czêsto jest bardzo
³adna, elegancka, czêsto wydaje siê doœæ kobieca. A potem otwiera usta i... czujemy siê, jakbyœmy znaleŸli siê w chlewie. Wiadomo – Œwiñska Grypa!
Czasami kiedy siedzimy w pokoju nauczycielskim i nas³uchujemy odg³osów ze szkolnego
korytarza, nie mamy
w¹tpliwoœci – w naszym Oœrodku panuje prawdziwa epidemia Œwiñskiej
Grypy. Prawdziwy koncert „bekania”, „bluzgania” i wydawania innych obrzydliwych odg³osów,
które z ust normalnego, nie zara¿onego cz³owieka nigdy by nie wysz³y. Smutne to, bo jak
dotychczas nie wynaleziono jeszcze leku na
Œwiñsk¹ Grypê. Najsmutniejsze jest to, ¿e
dziewczynki chore na Œwiñsk¹ Grypê nie s¹ w
ogóle œwiadome swojej choroby. Wiêkszoœci z
nich wydaje siê, ¿e nie s¹ œwinkami, tylko normalnymi dziewczynami, które maj¹ szanse na
normaln¹ mi³oœæ, normalny zwi¹zek z normalnym facetem i za³o¿enie normalnej rodziny. A
kto, na litoœæ bosk¹, chcia³by pokochaæ œwinkê
i mieszkaæ w chlewie? Wiadomo, ¿e nie normalny facet, bo normalny facet chce normalnej
kobiety. Na szczêœcie przy odrobinie szczêœcia
mo¿na trafiæ na osobnika p³ci mêskiej chorego
na Œwiñsk¹ Grypê, a wiêc – na wieprza. Takiemu wieprzowi wulgarne œwinki nie przeszkadzaj¹, bo on nie oczekuje, ¿e jego œwinka bêdzie kobieca, wystarczy mu wspólne robienie
œwiñstw przy wspólnym korycie. To oczywiœcie
œwietna wiadomoœæ dla naszych œwinek, bo nie
bêd¹ musia³y byæ samotne. Spêdz¹ ¿ycie z ta-

O weso³ych zabawach kotków i
piesków czyli

„Skok przez p³ot”

P

ewnego dnia, gdy pewne dziewczyny z
gr.2 i dwie z gr. 4 spotka³y siê na Witorze, wymyœli³y sobie zabawê. Czy naprawdê jest tu ma³o rozrywek? Zaczê³y siê bawiæ z dwoma policjantami w kotka i… w pieska.
A wiêc dwa pieski nie zwraca³y uwagi na cztery
kotki zaczepiaj¹ce ich, lecz gdy jeden z Kocurków rzuci³ kamieniem, pieski dosta³y agresji i

zaczê³y goniæ kotki. Koty w ogóle maj¹ po 9 ¿yæ.
Jednak¿e kotek, który dosta³ plombê - odpad³.
Reszta kotów, gdy zaczê³o paliæ siê im ko³o ogona, uciek³a, zostawiaj¹c jedn¹. Wszyscy wiedz¹
, ¿e koty s¹ fa³szywe, ale ¿e a¿ tak? My w
Oœrodku na szczêœcie mamy kota z jajami, który nie wyspina³ siê piesków i zachowa³ godnoœæ
i honor. To jest zapewnie kot rasowy, a reszta to
zwyk³e, pospolite dachowce.
Klaudia Putko
kim osobnikiem oraz ze swoimi prosiêtami,
wspólnie wydaj¹c swoje ulubione chlewikowe
odg³osy.
I tutaj mój apel do nauczycieli, wychowawców
oraz tych dziewczyn, które s¹ odporne na wirus Œwiñskiej Grypy. Kiedy s³yszycie jak nasze
wychowanki zachowuj¹ siê jak œwinie, nie z³oœæcie siê na nie, spojrzyjcie na nie ze wspó³czuciem. To nie ich wina, to wirus Œwiñskiej Grypy.
Mo¿e za kilka, mo¿e za kilkanaœcie lat to im zrobi
siê przykro, ¿e nie zaszczepi³y siê w porê i teraz zamiast normalnymi kobietami, sta³y siê
œwinkami.
Your Favourite Teacher

