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Bezpieczne Wakacje

ak ju¿ wiecie nadchodz¹
wakacje. Jest to czas
kiedy nie ka¿dy z nas patrzy na bezpieczeñstwo swoje jak i innych. W czasie gdy
s¹ ju¿ nasze wymarzone
wakacje wtedy nie patrzymy
praktycznie na nic, tylko na to
¿eby dobrze siê bawiæ. W tym
wolnym czasie wyje¿d¿amy
do domów b¹dŸ na obozy.
Wtedy jednak nie wiemy co
nas czeka gdy akurat mo¿emy p³ywaæ lub robiæ inne ciekawe rzeczy. A wszyscy jednak domyœlamy siê, ¿e nie jesteœmy „nieœmiertelni”. Tak
wiêc zapoznajmy siê, z niektórymi zasadami „Bezpiecznych Wakacji”. A o to, niektóre
z nich:
BEZPIECZNIE NAD WOD¥
Najczêstszymi przyczynami
utoniêæ s¹:
1. Brak umiejêtnoœci p³ywania.
2. Brawura, przecenianie
swoich si³ i umiejêtnoœci p³ywackich.
3. P³ywanie w stanie nietrzeŸwym. Alkohol powoduje zaburzenia zmys³u, równowagi i
orientacji.
4. Niedocenianie niebezpieczeñstwa w wodzie.
5. P³ywanie w miejscach zabronionych.“6. Skoki "na g³ówkê" do wody w nieznanym
miejscu.“7. P³ywanie obok statków, barek i ³odzi motorowych,
w pobli¿u œluz i zapór wodnych.“8. Siadanie na rufie kajaku lub na burcie ³odzi.“9. Nieumiejêtnoœæ postêpowania w
przypadku wywrócenia siê
kajaku lub ³odzi.“10. Lekkomyœlna zabawa polegaj¹ca na
wrzucaniu innych do wody
oraz zanurzaniu osób p³ywaj¹cych.“11. P³ywanie w miejscach zaroœniêtych wodorostami.
BEZPIECZNIE NA S£OÑCU
Zasady bezpiecznego przebywania na s³oñcu

1. Zachowaj umiar w przebywaniu na s³oñcu.
2. Noœ nakrycia g³owy i okulary s³oneczne (UWAGA! Noszenie ciemnych okularów
bez filtra jest szkodliwe. •renica, do której dochodzi mniej
œwiat³a, rozszerza siê, dziêki
czemu do wnêtrza oka wnika
wiêcej promieni UV).
3. Unikaj wysi³ku w pe³nym
s³oñcu.

4. Chroñ siê w cieniu w godzinach po³udniowych.
5. Jeœli musisz przebywaæ na
s³oñcu, stosuj filtry ochronne.
Czasem te¿ jeŸdzimy na rowerach. Wiêc poznajmy te¿
zasady jak „Bezpiecznie poruszaæ siê na rowerze”.
BEZPIECZNIE NA ROWERZE
Zasady bezpiecznej jazdy na
rowerze:
1. U¿ywaj sprawnego i w pe³-

ni wyposa¿onego roweru.
2. W czasie jazdy u¿ywaj kasku.
3. Dok³adnie rozejrzyj siê zanim ruszysz.
4. W miarê mo¿liwoœci korzystaj z drogi dla rowerów.
5. Przestrzegaj przepisów
drogowych, obowi¹zuj¹ one
tak¿e rowerzystów.
6. Przed skrzy¿owaniami, wyjazdami z podwórek i bocznych ulic trzymaj zawsze d³oñ
na hamulcu.
7. Nie wymuszaj pierwszeñstwa przejazdu.
8. Sygnalizuj odpowiednio
wczeœnie wszystkie skrêty.
9. Nigdy nie œcinaj zakrêtów.
10. W czasie jazdy zawsze
uwa¿aj!
A o to najwa¿niejsze telefony,
które ka¿da z nas powinna
znaæ:
WA¯NE TELEFONY:
112 - telefon alarmowy s³u¿b
ratowniczych“997 - telefon
alarmowy Policji“998 - telefon
alarmowy Stra¿y Po¿arnej“999 - telefon alarmowy
Pogotowia Ratunkowego
red. Klaudia Knieæ

w dniu 28.05.2009r. odby³ siê konkurs Mistrz Ma³ej Gastronomii. Przyjecha³y trzy zespo³y ze szkó³, jedna z Pszczyny,
druga z Tarnowskich Gór, a trzecia z Bytomia, no i my gospodarze. Mia³yœmy ugotowaæ danie z tych samych produktów. My ugotowa³yœmy zrazy z oliwk¹ w œrodku, do
tego by³ ry¿ z papryk¹ i kapusta pekiñska, wszystko razem
zapiekane. Na zdjêciach na www.mow.radzionkow.pl mo¿ecie zobaczyæ jak to wygl¹da³o. Wszystkim danie smakowa³o. Bynajmniej tak mówili, He. Nasz Oœrodek reprezentowa³a: Paula Boruszewska i ja, Monika Gacek. Mia³yœmy
ma³ego stresa z Paul¹, bo ci¹¿y³o na nas odpowiedzialne
zadanie: mia³yœmy wygraæ i wygra³yœmy-mamy I miejsce.
Mia³yœmy ma³e wpadki ale jakoœ to nie zaszkodzi³o. Nie spodziewa³am siê z Paul¹ ¿e tak nam pójdzie, myœla³yœmy ¿e
bêdziemy mia³y IV miejsce a tu jednak nie!!! O godzinie 13:20
odby³ siê apel koñcowy przysz³a ca³a spo³ecznoœæ i równie¿ nauczyciele oraz wychowawcy. Jak us³ysza³yœmy ¿e
mamy I miejsce, razem z Paul¹ pop³aka³yœmy siê ze szczêœcia. To jest naprawdê radoœæ!
red. Monika Gacek
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Przed nami
23 czerwca obchodzimy
Dzieñ Ojca!

Pamiêtajmy o
naszych ojcach!
Dziœ jest œwiêto Twoje Tato,
chcê Ci powinszowaæ za to.
Zdrowia, szczêœcia, pomyœlnoœci,
niech w Twym sercu radoœæ goœci!
Przynoszê Tobie tato
kwiatuszki têczowe,
abyœ mia³ g³adkie ¿ycie
i spokojna g³owê...

Za nami
26 maja, czyli
dzieñ Matki
Tego dnia sk³adamy mamom najlepsze
¿yczenia… Wrêczamy upominki np. kwiatki
laurki…
Mamo, Mamo coœ ci dam
jedno serce tylko mam,
a w tym sercu ró¿y kwiat
Mamo, Mamo ¿yj sto lat…:*
Raz tylko w roku jest Dzieñ Matki,
choæ Mamusiom co dzieñ nale¿¹ siê kwiatki:
czerwonej ró¿y p¹czek na dobrego dnia pocz¹tek.
Puszyste georginie na marzeñ spe³nienie.
Fio³eczki ma³e na zdrowie doskona³e.
Leœne konwalie ma³e na szczêœcie trwa³e!

Maj miesi¹cem
zakochanych!!!
Maj jest szczególnym miesi¹cem , wymarzonym , wytêsknionym cieplutkim i s³onecznym, bo to miesi¹c zakochanych.
Wed³ug wielu ludzi maj jest miesi¹cem sprzyjaj¹cym mi³oœci …Heh chyba wszyscy siê z tym zgodz¹.. Coraz cieplejsze wieczory , kwitn¹cy bez i kasztany i w ogóle jakoœ
to wszystko wydaje siê kolorowsze i piêkniejsze. Jednak¿e s¹ ludzie , którzy w tak piêkne i cudowne dni maja s¹
samotni . Nie maj¹ bliskich ani tych , którzy mogli by ich
pokochaæ . S¹ zupe³nie samotni. Do takich osób nale¿ê
równie¿ i ja . Ale mniejsza z tym. Wiêc wracaj¹c do tematu
mi³oœci , która ogarnia tych m³odych i tych starszych ,
muszê stwierdziæ ,¿e patrz¹c na pary spaceruj¹ce za r¹czkê w parku czy nawet id¹ce ulic¹, mi³oœæ musi byæ piêkna
. Ja nie mogê jednak potwierdziæ piêkna mi³oœci , poniewa¿ jeszcze jej nie doœwiadczy³am , mam nadzieje ¿e
jeszcze kiedyœ
mnie to spotka
…He
He...
¯yczê wszystkim samotnym ,
aby wreszcie
spotkali drug¹
po³ówkê swojego serduszka. A
tym, którzy ju¿ j¹
maj¹ , aby zawsze byli ze
sob¹ szczêœliwi.
ANONIM

Dnia 23 maja odby³ siê

Zjazd Rodziców
Najpierw rodzice byli w szkole na wywiadówce …..
Rano nasi rodzice mieli mo¿liwoœæ spotkania siê w szkole
z naszymi nauczycielami i porozmawiaæ o naszych postêpach w nauce….niektóre z nas by³y mocno zestresowane
tym ¿e prawa o ich ocenach wyjdzie na jaw .Po tych rozmowach wszyscy udali siê
na sale gimnastyczn¹
na przedstawienie przygotowane przez wychowanki oœrodka. Ewelina, ZuZia i Kasia wykona³y wzruszaj¹ce piosenki
A inne wychowanki wziê³y udzia³ w kabaretowych skeczach. Kolejn¹
atrakcj¹ by³ rowerowy
tor przeszkód. I to by³ ju¿
koniec przygotowanych
niespodzianek, póŸniej
rodzice udali siê na grupy .
Ka$ia G.
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nasze-sprawy.pl
Kolejny bezsens!

W

iadom¹ rzecz¹ jest, ¿e jak nie umie siê wychowywaæ, to
naj³atwiej kogoœ usun¹æ, i tak siê dzieje u nas. Pytam siê,
gdzie szanowne grono by³o, przez ca³y rok prawie. Nie
widzia³o ’’ podwójnego ¿ycia ‘’? Czy przerost ambicji oraz ustawienie grup wed³ug swojego ‘’ oka ‘’ to norma? Wiem dok³adnie, ¿e za
prawdê powiedzian¹ wprost najlepiej wywózka. Straszne zak³amanie w ekipie, komu i czemu nie s³u¿yæ. Na pewno to dziewczynom nie
pomaga, prze¿ywaj¹ to z gorszym skutkiem, ucz¹ siê przetrwania
tutaj, gdzie mia³o byæ przyjaŸnie, uczciwie, gdzie dla niektórych jest to
jedyny dom. Najlepiej schodziæ z drogi i nie odzywaæ siê, wykonywaæ
wszystko niczym robot wtedy jeszcze najlepiej siê uœmiechaæ. Moim
zdaniem jest to niegodziwe i nieuczciwe i niehumanitarne. Ile osób
tyle ró¿nych charakterów, ale jak¿e ciê¿ko jest na duszy gdy widzi siê
niesprawiedliwoœæ i podwójn¹ moralnoœæ doros³ych. Zastanawiam
siê czy tak powinno byæ, czy na tym pod³ym œwiecie s¹ jeszcze ludzie,
którym mo¿na zaufaæ. Utwierdzam siê w przekonaniu, przebywaj¹c
tutaj, ¿e wartoœæ ludzka i cz³owieka to tylko frazesy i m¹dre s³owa w
czasopismach, a tak naprawdê mniej ni¿ zero. Jestem rozgoryczona ca³ym tym pó³œwiatkiem w oœrodku resocjalizacyjnym. Skoro jest
demokracja mam do tego pe³ne prawo! I jeszcze jedno niby grono
nauczycielskie doroœli ludzie, a pracê traktuj¹ jak zabawê, krzywdz¹c
m³odszych w lepszy lub gorszy sposób.

A ja mam odwagê siê
podpisaæ. I gadaæ.
Tak sobie siedzê i myœlê i rozkminiæ nie mogê do koñca, o co tak
naprawdê chodzi³o Dziewczynce NieMaj¹cejOdwagiSiêPodpisaæ
kiedy pope³nia³a tekst „Kolejny bezsens”. Rozgoryczenie rozumiem,
jak najbardziej, bo nic bardziej smutnego, gdy poœwiêci siê drugiemu cz³owiekowi mnóstwo czasu i energii, emocji w³asnych i otoczenia (bo niejednokrotnie i naszym bliskim przychodzi siê borykaæ z
nasz¹ bezsilnoœci¹ i smutkiem) i w pewnym momencie trzeba stwierdziæ, ¿e ju¿ bardziej nie mo¿na chcieæ, jeœli sama zainteresowana
chcieæ ju¿ nie chce. Nie wiem kim jesteœ, DziewczynkoNiemaj¹caOdwagiSiêPodpisaæ, dlatego te¿ trudno mi dociec, sk¹d takie doœwiadczenia u ciebie. Jeœli by³aœ lub jesteœ w naszej grupie, to pewnie wiesz, jak i o czym siê u nas rozmawia, ¿e nie ma tematów tabu
i „ustawiania pod siebie”. Gadamy o dziadostwach, które ka¿dy cz³owiek pope³nia, jako ¿e natura ludzka omyln¹ jest. Gadamy o uczuciach, jakie w nas budzi zachowanie drugiego cz³owieka, o lêkach i
ograniczeniach. I wspólnie szukamy rozwi¹zañ lub dróg do zmiany.
Pozwalamy na w³asne pogl¹dy i przekonania, cieszy nas to dziko,
kiedy zaczynacie gadaæ w³asnym jêzykiem, a nie tym nabytym w
innych oœrodkach i „kiblach”. Na jedno tylko nie dajemy przyzwolenia: na wykorzystywanie drugiego cz³owieka, na takie dzia³ania, które sprawiaj¹, ¿e ktoœ czuje siê jak zero i ¿yæ mu siê odechciewa. Bo
taki ktoœ zawsze potem odda, to co dosta³ i sprawi, ¿e kolejna osoba
poczuje siê jak przys³owiowa „szmata”. Jeœli wiêc jesteœ lub by³aœ u
nas, to bluŸnisz, a jeœli nie, to zapraszam ciê serdecznie, mo¿e skorzystasz. Mo¿e zrozumiesz, co to otwartoœæ i rzeczywista demokracja, mo¿e zdecydujesz siê zostaæ Dziewczynk¹Maj¹c¹OdwagêSiêPodpisaæ.
Przykro, jak tak m³oda osoba zieje rozgoryczeniem i brakiem wiary w
cz³owieka, a jednoczeœnie ³atwo wydaje wyroki i oceny. Grozi ci to,
dziewczynko, g³êbok¹, gorzk¹ samotnoœci¹ i pozostaniem do koñca
¿ycia osob¹ za³atwiaj¹c¹ sprawy „w kiblu”.
Jola Grzyœka

Dyrektorskim

OKIEM
Z

a chwilê koniec szko³y i pocz¹tek wakacji. Tyle dobrych wieœci. Wszystkie Wy,
zwane przez niektórych wychowankami
( to takie dziewczêta, które podlegaj¹ ci¹g³emu wychowaniu), zaczniecie ponad dwumiesiêczny okres lenistwa. No mog³oby siê tak
wydawaæ, – ale nie!! Otó¿ przypominam, co ju¿
nie raz powtarza³em, jest sprawiedliwoœæ w
naturze i ka¿dy, kto ¿yw bêdzie mia³ osiemnaœcie lat. Wymarzone, wyczekane a w efekcie
czêsto przeklête osiemnaœcie lat i tak zwan¹
doros³oœæ w kieszeni. Doros³oœæ ma kszta³t
prostok¹ta, niewielkie wymiary i nazywa siê dowód osobisty. Te dziewuszki, które opuszcz¹
nas na zawsze z powodu, ¿e ju¿ dojrza³y i mog¹
spadaæ, niech maj¹ du¿o szczêœcia i rozs¹dku w ¿yciu. Nie wydawajcie siê za pierwszego
leszcza, który powie, ¿e jesteœcie piêkne i m¹dre. Jesteœcie takie, ale to ju¿ wiecie i byle
wsiowy g³upek rodzaju mêskiego nie musi
wam tego powtarzaæ. Szczególnie, ¿e najczêœciej nie chodzi o mi³oœæ a o dupê. Twarde
b¹dŸcie i szanujcie siê dziewczêta. Na szczêœcie trzeba d³ugo i ciê¿ko pracowaæ. Popatrzcie na waszych wychowawców, jacy starzy a
jeszcze nie wszyscy osi¹gnêli szczêœcie. Nastêpny rzut dziewuszek, to m³odzie¿, co ma
zgodê z s¹du i wakacje spêdzi leni¹c siê w
domu. Wy te¿ pamiêtajcie, ¿e dyskoteka, czy
dworzec kolejowy to nie najlepsze miejsce do
szukania wielkiej mi³oœci. I na boga pamiêtajcie, co by nie myliæ mi³oœci z seksem. W mi³oœci jest seks, w seksie mi³oœæ nie wystêpuje
zbyt czêsto. Jak wam bêdzie bardzo Ÿle, my
stare zgredy z m³odzie¿owego oœrodka wczasowego jesteœmy na miejscu i ¿yjemy z pomagania Wam. No i trzecia grupa dziewuszek,
co wakacje spêdzi z nami w firmie. ¯ycie przeciêtnej kobiety w Polsce trwa oko³o 78 lat. Czym¿e jest kilka miesiêcy? Niczym w³aœnie. Czêœæ
z Was pewnie ucieknie, czeœæ spêdzi wakacje
z nami ( w tym ze mn¹). Nic odkrywczego nie
powiem. Uwa¿am, ¿e taki czas winno spêdzaæ
siê z rodzin¹, ale bywa tak, ¿e siê nie da i ju¿.
Ja te¿ nie kupi³em sobie nowych alufelg do
samochodu a ¿yjê, zrobi³em dziecko, które bêdzie zdawa³o maturê jak bêdê mia³ 60 lat a
¿yjê, ale za to jeŸdzi³em wczoraj z koleg¹ terenowym samochodem po takich dziurach i górach, ¿e spoci³em siê ze strachu, szczególnie,
¿e prowadzi³em samochód ów. ¯ycie czasem
daje w niespodziewany sposób bonus i jak
Forest Gump trzeba wierzyæ, i¿ ka¿dy cukierek
w pude³ku jest now¹ niespodziank¹.
Jutro mam konkurs na stanowisko dyrektora,
jak wygram to we wrzeœniu siê odezwê, jak nie
to bêdê siê odzywa³ ka¿dego dnia, jako wychowawca.
Trzymajcie siê ramy, bo siê ……….
Tomek
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Dzieñ dziecka

D

zieñ dziecka zwany dzieñ
sportu odby³ siê 01.06.2009r
na boisku przy oœrodku. Odbywa³y Siê tam konkursy, miêdzy innymi by³a siatkówka, kto zje jak najszybciej dro¿d¿ówkê, skakanka, bieg
w worku, hoola-hoop, bieg slalomowy, przeci¹ganie liny, sztafeta. Nawet
nauczyciele i wychowawcy grali w siatkówkê! By³a bardzo zabawnie i weso³o, fajne nagrody a najbardziej
cenn¹ nagrod¹ by³ piórnik, który Ola

chcia³a wygraæ , ale Anna Szpila go
wygra³a i Ola by³a smutna. Jeszcze
jak! Pogoda by³a taka sobie, co prawda pani Jola Dziewiêcka zamówi³a
dobr¹ pogodê, ale pod koniec zaczê³o padaæ i by³o Ÿle. I tak siê wszystkim
podoba³o bo by³a fajna zabawa. Najlepsze by³y Monika Sobociñska i Patrycja Pawlonka bo prawie wszystkie
konkurencje wygrywa³y i siê bardzo
cieszy³y. Gratulujemy!
Kaœka

Kondycja i zwinnoœæ wymagane by³y
na skakance.

Wyœcig w workach to zawsze gwarancja mega-emocji.

W konkursie na najwiêkszego ¿ar³oka bezkonkurencyjna okaza³a siê
Zuzia! Ale z nieznanych przyczyn nie
lubi tych zdjêæ...

Na przeci¹ganie liny nauczyciele wystawili baaardzo mocn¹ ekipê...

... ale i na nich znalaz³y siê mocne.

Sztafeta czyli wielki test kondycji...

Na deser zosta³y emocje siatkarskie.
Swój kunszt pokaza³y zarówno wychowanki...

... jak i kadra.

Wszyscy stawali na g³owie, by dobrze
siê bawiæ.

Wdziêk i sprawne biodra pomaga³y
w konkursie hoola-hoop, które pani
Ania przynios³a specjalnie z domu.
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Nasze reprezentantki na „Locie ku wolnoœci” czyli

K

WYSTARCZY CHCIEÆ

iedy pojawi³ siê pomys³, by to
w³aœnie nasze, Oœrodkowe
dziewczyny reprezentowa³y
ca³¹ œl¹sk¹ m³odzie¿ podczas obchodów dwudziestej rocznicy upadku komunizmu – by³o wiele w¹tpliwoœci.
Pani z Muzeum Œl¹skiego, która organizowa³a ca³e obchody, nie mia³a
pojêcia jaka m³odzie¿ uczy siê w M³o-

dzie¿owym Oœrodku Wychowawczym. Z pewnym przera¿eniem dopytywa³a siê, czy aby na pewno nie przyjad¹ jakieœ rozwydrzone, zdemoralizowane dziewuszyska, które przynios¹ wstyd jej, nam i ca³emu krajowi. Chocia¿ sam mia³em trochê
obaw, przekonywa³em j¹, ¿e nasze
dziewczyny niczym nie ró¿ni¹ siê od
uczennic liceów
i techników. Pomyli³em siê! 4
czerwca ró¿ni³yœcie siê od tzw.
„normalnej m³odzie¿y” i to jak
bardzo! ¯eby
by³o jasne – by³yœcie od nich
lepsze!!!
Klasê i styl albo
siê ma albo siê
ich nie ma.
Dwanaœcie
dziewczyn, które
uczestniczy³y w
„Locie ku wolnoœci” pokaza³o, ¿e maj¹ klasê! Przypomnijmy ich nazwi-

ska: Agnieszka Rz¹dzka, Agnieszka Szuwarska, Daria ¯ydek, Beata
Majchrzak, Agnieszka Lach, Klaudia Knieæ, Natalia Mackiewicz (do³¹czy³a w ostatniej chwili!), Ania
Brzozowska, Sylwia Wawer, Kinga
Jussak i Ola Przerwanek. Te osoby
pokaza³y, ¿e maj¹ klasê i mog¹ bez
obaw obracaæ siê w KA¯DYM towarzystwie. A towarzystwo 4 czerwca
by³o nie byle jakie: Marsza³ek Województwa, Dyrektor Muzeum Œl¹skiego (osobiœcie gratulowa³ naszym
dziewczynom) oraz ca³a masa polityków i dziennikarzy (wielki „szacun” dla
Klaudii, która nie przestraszy³a siê
mikrofonu reportera AntyRadia).
Przez ca³y dzieñ nie pad³o ani jedne
przekleñstwo, nie by³o marudzenia,
¿e kogoœ bol¹ nogi, a ktoœ inny chce
zapaliæ. By³o idealnie.
Nasuwa siê pytanie: dlaczego tak nie
mo¿e byæ ka¿dego dnia? Przecie¿
udowodni³yœcie, ¿e mimo, ¿e wiele z
Was mia³o gorszy start od „normalnej” m³odzie¿y, to jednak potraficie byæ
od niej lepsze. Wiêc dlaczego tak siê
dzieje tylko od œwiêta? Przecie¿ mo¿ecie byæ najlepsze w tym ca³ym por¹banym kraju. Wystarczy tylko chcieæ.
Marcin Melon

Wspania³a zabawa na Ksiê¿ej Górze

B

ieg zaczê³yœmy od szukania
pierwszego punktu, który we
d³ug mapki znajdowa³ siê na
pó³nocnym wschodzie, gdzie mia³
nam podpisaæ kartkê pan Jurek Michnik. Niestety id¹c do pana Jurka zgubi³yœmy siê, i zamiast kierowaæ siê
kompasem i map¹, postanowi³am
szukac œladów œwie¿ych stóp. Taki
sposób nie przyniós³ mi szczêœcia,
wiêc dosz³yœmy do wniosku, ¿e bêdziemy biegaæ po górach i szukaæ na
¿ywio³ punktów. Dosz³yœmy do g³ów-

nej drogi i zaczê³yœmy siê sprzeczaæ,
co robiæ dalej. W koñcu wysz³yœmy
na otwarte pole i po jakimœ czasie
ujrza³yœmy proporczyk pomarañczowy, ko³o którego sta³ pan Michnik.
Radoœæ nasza by³a wielka, nareszcie zdoby³yœmy pierwszy podpis. Wst¹pi³a w
nas nadzieja, ¿e teraz
bêdzie lepiej. Znalaz³am nastêpny punkt,
którym okaza³ siê pan
Tomek w pomarañczowej koszulce. By³o trochê œmiechu, a my nadal musimy szukaæ
kolejnych punktów.
Wpad³yœmy na drogê, która zaprowadzi³a nas do pani Marysi. Sta³a pod
tabliczk¹ „Uwaga na pszczo³y”. By³o
jej tam chyba fajnie, poniewa¿ mia³a
weso³¹ minkê. Pe³ne entuzjazmu
przybieg³yœmy w koñcu do pani Gosi.
Tam trochê z ni¹ poplotkowa³yœmy.
Pani Gosia kaza³a nam biec dalej,
bo czas ucieka. Tak siê sta³o, ¿e wbieg³yœmy na miejsce, z którego starto-

wa³yœmy. Zobaczy³am, ¿e prawie
wszystkie dru¿yny ju¿ zakoñczy³y bieg.
Ola stwierdzi³a, ¿e to „siara” i uciek³yœmy do lasu. Nareszcie trafi³yœmy na
pana Andrzeja, który nam powiedzia³,
¿e widzia³ nas biegaj¹cych ju¿ pól godziny temu. Tak wiêc widaæ, jak bardzo nabiega³yœmy siê po lesie. Pomimo to, pomaga³am V grupie w zdobyciu 2 punktów,
co o ma³o nie przep³aci³am ¿yciem - biegn¹c
drog¹ z górki do punktu
pani Marysi, upad³am na
twarz. Ale to ju¿ by³ koniec
mojej przygody na Ksiê¿ej
Górze. Lubiê takie bieganie po lesie.
Czekam na nastêpny raz. Dziêkujê
Wam wszystkim za mi³¹ zabawê.
Dodam jeszcze, ¿e bieg odby³ siê 8
czerwca br., zwyciê¿y³a reprezentacja
Liceum z Radzionkowa, zaœ miejsce
na podium zdoby³y tak¿e nasze kole¿anki z 4 grupy!
Patrycja Pawlonka (mo¿e bêdê
redaktorem?)

STRONA 6

SANDRA: NIE WIERZÊ W MI£OŒÆ
Aga Lach: Jak wspominasz pobyt w
oœrodku?
Sandra B³aszczyk: •le i dobrze. •le
dlatego bo, nie lubi³am gdy wychowawcy mówili, ¿e jestem jedn¹ z najgorszych, straszyli wywózkami. Dobrze poniewa¿ pozna³am du¿o fajnych
osób (dziewczyn i wychowawców).np.
obóz w Przeczycach
A.L: Czy zmieni³abyœ zachowanie jakbyœ by³a dalej w Pekinie?
S.B: Gdybym zna³a wczeœniej przysz³oœæ po wyjœciu, to na pewno bym
zmieni³a zachowanie, podejœcie do
wychowawców i wychowanek.
A.L: Cieszysz siê ¿e trafi³aœ do oœrodka?
S.B: Tak cieszê siê … nie wiem dlaczego.
A.L: Jak¹ akcje najmilej wspominasz?
S.B: Jak o 6 rano pi³yœmy jabole=)
hahaha
A.L: Którego przekrêtu najbardziej
¿a³ujesz?
S.B: Jak uderzy³am p. Krysiê O. dziennikiem i akcja z jadalni¹.
A.L: Co byœ poradzi³a dziewczynom?

S.B: Dziwne ¿e Ja to mówiê , ale docencie to co macie do tej pory, s³uchajcie i starajcie siê zaufaæ wychowawcom, bo oni naprawdê chc¹
wam pomóc, nawet jak czasem
krzycz¹ to w dobrej intencji dla was.

A.L: Jak jest na wolnoœci?
S.B: Na pocz¹tku mia³am bardzo ciê¿-

¯EGNAM WAS, JU¯ WIEM…

P

rzyby³am tu dwa lata temu
i myœla³am, ¿e nie dam
rady, ale okaza³o siê, ¿e
w oœrodku by³o du¿o osób, które
mnie wspiera³y, okaza³y mi du¿o
serca, dziêki nim wytrwa³am.
Przyznajê siê jednak i wiem, ¿e
by³am namolna i upierdliwa. Cieszê siê, ¿e Dyrekcja, Nauczyciele i Wychowawcy pozwolili mi
ukoñczyæ szko³ê, abym mia³a zawód, bym mog³a realizowaæ swoje zainteresowania m.in. w spo-

rcie, muzyce, tañcu i w wielu innych dziedzinach. Dziêki temu
mog³am braæ udzia³ w reprezentowaniu Oœrodka podczas wystêpów w KuŸni Raciborskiej w
Kowadle.
W szczególnoœci chcê podziêkowaæ Pani Zosi Grzegorek za opiekê, szczególnie za wsparcie i za
serce, które mi okaza³a.
Teraz chcê siê z Wami wszystkimi po¿egnaæ: z Panem Tomkiem dyrektorem, gronem nauczycielskim, wychowawcami, z
dziewczynami. ¯yczê Wam
dziewczyny,¿ebyœcie mia³y tutaj
taki byt, jaki ja mia³am.
Katarzyna Skrzyd³owska

ko, nie wstydzê siê tego, nie mia³am
co jeœæ, spa³am po klatkach, chodzi³am brudna. Na szczêœcie z czasem
wszystko w miarê siê u³o¿y³o.
A.L: Jakie masz plany na przysz³oœæ?
S.B: Skoñczyæ szko³ê , z czasem znaleŸæ sobie dobr¹ pracê , póŸniej myœleæ o w³asnym mieszkaniu.
A.L: A rodzina?
S.B: Nie mam zamiaru zak³adaæ rodziny .
A.L: Dlaczego?
S.B: Bo sama siebie nie umiem dopilnowaæ, a nie chcia³abym ¿eby np.
gdybym mia³a dziecko hahaha mia³o
takie samo ¿ycie jak Ja.
A.L: Chcia³abyœ spotkaæ swoj¹ mi³oœæ?
S.B: NIE
A.L: A wierzysz w mi³oœæ?
S.B: Nie
A.L: Dlaczego?
S.B: Mo¿e dlatego ¿e nigdy jej nie
spotka³am.
A.L: Jak Ci siê odpowiada³o na moje
pytania?
S.B: Niektóre by³y ciê¿kie , ale fajnie
hehehe

DLA MATKI ZIEMI
3 czerwca odby³ siê miêdzyklasowy konkurs ekologiczny ,, Us³yszeæ
wewn¹trz siebie g³os p³acz¹cej Ziemi”. Tematem konkursu by³y zagadnienia zwi¹zane z ochrona œrodowiska i walka o przetrwanie naszej
planety. Reprezentantki klas mia³y
w swoich pracach odpowiedzieæ
na pytanie: ,,Jak ja jako jednostka
mogê pomóc Ziemi?”Zebrane na
warsztatach szkolnych w sali konferencyjnej wykonywa³y prace zarówno w formie plastycznej jak i pisemnej. Niezale¿ne jury mia³o trudne zadanie aby oceniæ wszystkie
pracê .Ostatecznie wygra³a klasa I
Gimnazjum!!!
II miejsce zajê³y klasy VI SP oraz II
ZSZ , III miejsce- klasa III Gimnazjum.

Ten numer „Sikoreczek” przygotowa³y dla Was: Anna
Brzozowska, Moniak Dyjak, Monika Gacek, Daria
Grund, Ma³gorzata Fritsch, Katarzyna Grol, Klaudia
Knieæ, Agnieszka Lach, Patrycja Pawlonka, Katarzyna
Skrzyd³owska.
Starali siê im pomagac doroœli: Maria Czajka, Jolanta
Grzyœka i Marcin Melon

Natchnienia
nasze...

Nie za³amuj siê.... Czasami s¹ takie dni, a nawet miesi¹ce, kiedy myœli bywaj¹ smutne, a serce wci¹¿ p³acz¹ce.
Ale los siê uœmiechnie, wszystko siê odwróci, bo wiara w
naszym sercu, uczyni cuda. Spójrz dooko³a siebie, nie
jesteœ sam, ktoœ jest tam w niebie, i tu na Ziemi. Nie ma
takiej rzeczy, która z³amaæ Ciê potrafi, niewa¿ne co Ciê
trapi, ktoœ zawsze w Ciebie wierzy.
Zawsze po ciê¿kim okresie w naszym ¿yciu nastêpuje lepszy
okres... lecz trzeba w to wierzyæ, pamiêtajmy, nie jesteœmy
sami wokó³ nas jest wiele osób, które z przyjemnoœci¹ nam
pomog¹ czasami wystarczy jedno s³owo, uœmiech, który
wszystko zmieni. Niektórzy myœl¹, ¿e dadz¹ sobie rade sami
w ¿yciu, ¿e nie potrzebuj¹ niczyjej pomocy lecz pewnego dnia
zrozumiej¹, ¿e w zyciu s¹ potrzebne inne osoby, które gdy
bêdziesz mia³a problem i ju¿ nie bêdziesz wiedzia³a czego

STRONA 7
Pozna³am kiedyœ ch³opaka
Nie mog³am bez niego ¿yæ
Codziennie o nim myœla³am
Codziennie chcia³am z nim byæ
Zajebisty to by³ ch³opak
I za nim szala³am wprost
Mia³ ³adne imiê
I mia³ ³adny g³os
Chwile z nim spêdzone
Na zawsze wyrwa³y siê
Los jednak wszystko zmieni³
Rozwia³ on wszystkie nadzieje
A mi³oœæ i mi³e s³owa
Zosta³y tylko wspomnieniem
I to mnie w ¿yciu spotka³o
Zakocha³am siê szalenie
Lecz on tych uczuæ nie odmieni³
I pozna³am to cierpienie…
Czarna
chcesz jak to naprawiæ pomog¹ ci do tego dotrzeæ
mam nadzieje, ¿e macie takie osoby wokó³ siebie..powodzenia.
red. Klaudia Knieæ

Weekend w Przeczycach
12 czerwca wyjechaliœmy cala grup¹ I na obóz do
Przeczyc. Od razu w pierwszy dzieñ p³ywa³yœmy rowerami wodnymi po jeziorze. Spa³yœmy pod namiotem, chocia¿ by³o zimno, da³yœmy radê. Gdy wsta³yœmy nastêpnego dnia, pogoda by³a drêtwa i by³o zimno. Dziewczyny chcia³y wracaæ, tylko nieliczna grupka osób chcia³a pomimo zimna pozostaæ. I dobrze,

¿e tak siê sta³o, bo godzina po godzinie wiatr porozwiewa³ chmury i wysz³o s³oñce. Gdy siê rozpogodzi³o
p³ywa³yœmy „Omeg¹” po jeziorze razem z panem Leszkiem i Mateuszem. Wiatr by³ mocny i strach by³o p³yn¹æ. Chocia¿ by³yœmy ca³e mokre i cudem nie wywróci³yœmy ³ódki, humor dalej nam dopisywa³. Niektóre dziewczyny narzeka³y ,¿e
ju¿ nigdy nie pop³yn¹,
ale w gruncie rzeczy
by³o super. Wieczorem rozpali³yœmy ognisko i wszyscy razem
usiedliœmy do z kijami
rêkach, na których
by³y kie³baski, by
wspólnie je zjeœæ. PóŸniej zaczêliœmy wszyscy wspólnie œpiewaæ najró¿niejsze piosenki, jakie
przychodzi³y nam na myœl, i oczywiœcie by³y stosowne na ognisko. Ognisko wygas³o oko³o pó³nocy i posz³yœmy spaæ. Gdy po tej krótkiej nocy wszyscy wstali, a¿ mi³o by³o zobaczyæ s³oñce, opala³yœmy siê na
pla¿y i p³ywa³yœmy. Pogoda by³a naprawdê œwietna,
a¿ chcia³o siê zostaæ d³u¿ej. Ale có¿, niestety musia³yœmy wracaæ do Oœrodka. Wycieczka by³a bardzo
udana, choæ dziewczyny na pocz¹tku marudzi³y.
red. Anna Brzozowska.

STRONA 8
Nasza Oœrodkowa biblioteka to miejsce chêtnie odwiedzane przez wychowanki, wiêc nie dziwi fakt zainteresowania konkursem "Ulubiona ksi¹¿ka w mojej bibliotece szkolnej". Jury nie umia³o siê nadziwiæ poziomowi wielu
recenzji (tych pisemnych oraz tych plastycznych). Dyplomy rozdane i ma³e niespodzianki równie¿, ale dodatkowe
nagrody dziewczyny otrzymaj¹ w przysz³oœci, gdy w towarzystwie bêd¹ mog³y zaimponowaæ swoim oczytaniem.
Jury najwy¿ej oceni³o prace Anny Brzozowskiej (prezentuemy j¹ poni¿eji Patrycji Pawlonki.

Ania Brzozowska, 1ZSZ: „Niemy Œmiech”
Antje Kramer to oœmioletnia dziewczynka
bez ojca, mieszkaj¹ca z matk¹ Katherin¹,
która jest poch³oniêta prac¹ modelki. Mog³aby wszystko oddaæ za to, by byæ
s³awn¹. Spokojna, zdolna dziewczynka
nie sprawia k³opotów wychowawczych.
Nie zaprz¹ta swoimi sprawami zapracowanej mamy, a wrêcz ¿yj¹c w jej cieniu,
stara siê pozostaæ nie zauwa¿ona. Z
czasem traci g³os, w dos³ownym znaczeniu. Antje chce mówiæ, ale nie mo¿e. Ten
wygodny dla matki, ale ju¿ nie wystarczaj¹cy dla córki uk³ad zaczyna siê rozsypywaæ jak domek z kart. Lekarze u Antje
stwierdzaj¹ „zaburzenie nerwicowe”.
Kwestie bezg³oœnej Antje matka bagatelizuje. Mo¿e s¹ zbyt trudne dla niej do przyjêcia. Katherina nie mo¿e poœwiêciæ swojej kariery. Odsuwaj¹c od siebie problem
dziecka, ucieka do Nowego Jorku zwabiona nadziej¹ prawdziwej kariery, córkê
zostawia pod opiek¹ ojca. Antje nie chce
byæ u niego. Antje pozostaje w domu
dziadka, mieszkaj¹cego w niewielkim, cichym miasteczku Ochtersum. Okazuje siê
¿e dziadek jest bardzo mi³y i udaje im siê
dojœæ do porozumienia. Od tego momentu
historia Katheriny i Antje toczy siê odrêbnym ³ukiem. Obie zmagaja siê ze swoimi
lekarzami. Antje poznaje przyjació³kê

dziadka Erilê, która potrafi rozmawiaæ z
roœlinami i s³yszy niemy g³os Antje. Antje
nie ma przyjació³, wyzywaj¹ j¹ od oszustek, poniewa¿ ma bardzo dobr¹ pamiêæ
i dobrze gra w Memory, zawsze wygrywa. Antje ma fotograficzn¹ pamiêæ. To co
zobaczy od razu zapamiêta. Choæ to w³aœnie spowodowa³o utratê g³osu u Antje,
poniewa¿ ona ca³y czas widzi obraz, s³owa które j¹ przera¿aj¹ a wrêcz parali¿uj¹. Nie wie co siê dzieje w jej g³owie. W
koñcu dziadek za³atwia fizjoterapeutê
Gerdê Naubauer i psychologa pana Demmlera, którzy usi³uj¹ jej pomóc. Katherina
w Nowym Jorku robi karierê modelki. Oddaje nawet za to swoje cia³o, sprzedaj¹c
siê. Antje stara j¹ o odzyskanie g³osu.
Poznaje Menna, ch³opaka, który przeprasza j¹, za g³upi incydent na pla¿y, na który pozwoli³ Ance i jej nie powstrzyma³. Id¹
razem do kina. PrzyjaŸni¹ siê, nawet
chodz¹ ze sob¹. Maj¹ swoje zaklêcie
przez siebie wymyœlone, które daje im si³ê
i odwagê. Antje zostaje zapisana do nowej szko³y. Wszyscy siê z niej œmiej¹,
poniewa¿ nie mówi, a do tego chodzi z
Anka do klasy, która obgaduje j¹ i siê z
niej nabija. Tylko Menno podtrzymuje j¹ na
duchu. Któregoœ dnia Antje dokuczano w
szkole. Przebiera³a siê w przebieralni i

aktualnoœci
21.05.2009r.byliœmy na wycieczce
szkolnej w by³ym obozie koncentracyjnym w Oœwiêcimiu i Brzeziñce.
Podczas zwiedzania obozu uczciliœmy
minut¹ ciszy pamiêæ pomordowanych. Obecnie historycy oceniaj¹, ¿e
ogó³em do obozu trafi³o co najmniej
1,3 miliona osób, w tym 1,1 mln
¯ydów, do 150 tysiêcy Polaków, 23
tysi¹ce Romów i ponad 30 tysiêcy
osób innych narodowoœci. Liczba
zabitych siêgnê³a prawie 1,1 mln
osób, w tym: 960 tysiêcy ¯ydów, czyli
prawie 90% i do 75 tysiêcy Polaków.

18 maja 2009r. odby³ siê I Integracyjny Turniej Pi³ki No¿nej dziewcz¹t.
Dru¿yny rozegra³y zaciête mecze systemem ka¿dy z ka¿dym. I miejsceZSO nr 3 BYTOM , II miejsce - ZSZ nr
8 BYTOM, III miejsce - MOW RADZIONKÓW , IV miejsce ZSZS nr 6
KATOWICE. Tytu³ najlepszej zawodniczki zdoby³a Patrycja M. z ZSZ nr 8 z
Bytomia. Gra naszych zawodniczek
by³a godna podziwu i mo¿e byæ przyk³adem w rozgrywkach niejednego
,,mêskiego” klubu…
Do zobaczenia za rok !!!

Anka i jej koledzy posunêli siê do g³upich
¿artów. Zdejmuj¹c Antje majtki i wrzucaj¹c œrodek wywo³uj¹cy swêdzenie. Antje zaczê³a krzyczeæ. Us³ysz¹c to Menno
przybieg³ i przy³o¿y³ jednemu z ch³opaków, Antje uciek³a ze szko³y. Menno zawiadomi³ o tym swoj¹ matkê i póŸniej uciek³
na poszukiwanie Antje. Bieg³ ju¿ do niej,
gdy ona powiedzia³a mu ¿eby nie szed³
dalej. Ale by³o ju¿ za póŸno. Wszed³ na
podmok³y teren i zapad³ siê do kolan. Antje kaza³a mu siê nie ruszaæ i pobieg³a po
pomoc. Gdy ju¿ przybieg³a do domu dziadka oni wyszli naprzeciwko a Antje zaczê³a krzyczeæ ¿e Menno ugrz¹z³ na bagnach. Wszyscy pobiegli na pomoc. Dopiero póŸniej spostrzegli siê ¿e Antje przemówi³a. To Antje uratowa³a Menna. Katherin¹ opiekowa³a siê Assutna, Meksykanka s¹siaduj¹ca z nia w tym samym
apartamencie. Z Katherin¹ by³o Ÿle, za³ama³a siê gdy¿ Heri Donahue zwolni³ j¹ i
mia³ now¹ modelkê trzynastoletni¹. Katherina z Assunt¹ by³y w kawiarni gdy
ciê¿ka metalowa konstrukcja rune³a na
Katherinê. Gdy ta le¿a³a w szpitalu, Assunta poinformowa³a ojca Katheriny Matthiasa Kremera o tym co siê dzieje z jego
córk¹. Wiedzia³ ze córka go potrzebuje
wiêc pojecha³. Gdy otworzy³a oczy, on
p³aka³, po chwili puœci³ jej taœmê z nagraniem przez Antje. Mutyzm(bezg³os) bo
taka jest ostateczna diagnoza przypad³oœci Antje, zaliczamy do nerwic mowy. Stanowi zaprzestania mówienia z przyczyn
psychologicznych. Zaburzenie powstaje
na tle wewnêtrznego konfliktu i lêków
prze¿ywanych przez dziecko. Antje w
ten sposób sygnalizuje swój problem. protestuje, wo³a o pomoc, tworzy w³asny
œwiat, a zarazem ucieka od œwiata, w
którym spotka³o j¹ z³o. Problem dziecka to
w rzeczywistoœci problem doros³ych.
G³ównie matki, która nie potrafi siê odnaleŸæ w swojej roli i która która nie poradzi³a sobie z lêkami w³asnego dzieciñstwa. Ksi¹¿ka nie jest adresowana wy³¹cznie dla m³odzie¿y, powinna byæ te¿
lektur¹ wielu wspó³czesnych rodziców,
zabieganych i skupionych na w³asnej karierze, nie maj¹cych czasu dla zagubionych i osamotnionych dzieci. Choæ nie jest
to lekka lektura, czyta siê j¹ dobrze. Czytelnika mo¿e zaskoczyæ wrêcz wulgarny
bezpoœredni jêzyk. Historia ta jest ostrze¿eniem dla rodziców, którzy o tym co jest
w ¿yciu wa¿ne- o byciu z dzieckiem i
poœwiêceniu mu uwagi, otwartoœci na
jego problemy. Z kolei dla dzieci jest to
sygna³ ¿e pomocy trzeba siê domagaæ
zanim bêdzie za póŸno. Polecam przeczytanie ksi¹¿ki, jest to opowieœæ wyj¹tkowa i o problemie mutyzmu, ale te¿ o nie
³atwej relacji miêdzy matka a córk¹, o rodz¹cej siê wiêzi i bliskoœci uczuciowej
dziadka i wnuczki oraz ich uzdrawiaj¹cej
mocy.

