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LAUREAT OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GAZETEK
SZKOLNYCH „NASZA GAZETKA”
Nasza strona internetowa: www.mow.radzionkow.pl

Gazetka nie
zabija!

Elo, Ziomalki!
Tutaj Wasza gazetka, „Sikoreczki”!
Mamy dla Was wyjechany

konkurs. Nie ma w

nim nic trudnego, wystarczy wyobraŸnia, a
wierzymy, ¿e ka¿da z Was j¹ ma.

…4…8…12 i zaczynamy!

Siema, dziewczynki! chcia³am was uœwiadomiæ, najlepiej od pierwszej gazetki, ¿e ta gazetka nie zabija, a wrêcz
odwrotnie … mo¿e daæ Ci swój w³asny k¹t na Twoje przemyœlenia, odczucia, komentarze, problemy i wszystkie
inne rzeczy, którymi chcia³abyœ siê podzieliæ z nami. Domyœlam siê, ¿e pocz¹tek bêdzie trudny ale bêdê stara³a
siê pomóc Wam otworzyæ siê na nowe (a mo¿e stare)
doznanie, kto wie, mo¿e znajdziemy nowy talent? Wiêc
poka¿my i pozwólmy sobie pomóc, a przy okazji innym,
mo¿e Twój artyku³ pomo¿e komuœ z nas, tym bardziej ¿e
wiêkszoœæ ludzi ma podobne problemy? W tym roku
szkolnym a tak¿e dla naszej gazetki „Sikoreczki” jest to
nowy pocz¹tek a wiec znajduj¹ siê tu nowe ro¿ne ciekawe pomys³y, a ta ró¿norodnoœæ jest dla was! Tak jak wspomina³am: ¿eby ka¿dy z nas mia³ tu swój w³asny k¹t, wk³ad.
Gazetka oœrodkowa nie musi byæ tylko gazetka oœrodkowa, mo¿e to byæ nasza gazetka, nie tylko kó³ka dziennikarskiego i p.Tomka.

Monika i Sara wspominaj¹ swoje
pierwsze chwile w MOW - str. 2
Projekt europejski w naszej placówce - wiêcej na str. 5
Spojrzenie dyrektora - na str. 3
Wspomnienia z wyjazdów i obozów - na str. 8
Nasze wiersze i opowiadania - na
str. 6 i 7

Chodzi o to, ¿eby poruszyæ swoje szare komórki i
u³o¿yæ
wierszyk lub opowiadanie, które bêdzie
publikowane w gazecie co miesi¹c.
Start 1 paŸdziernia 2009 r.
koniec 31 styczeñ 2010r
Zwyciêzca ³yknie nagrodê!!!!!!
(Jeœli macie jakieœ w¹tpliwoœci to peda³ujcie do
redakcji „Sikoreczki” )

TEMAT MIESI¥CA:
Ci¹¿a i co dalej?!
Ci¹¿a jest w naszym
oœrodku zawsze tematem aktualnym a po wakacjach szczególnie aktualnym. Dobrze ¿eby ten
czas prze¿yæ œwiadomie
i nie za³amywaæ siê bo
to nie jest koniec œwiata.
Wa¿ne jest ¿ebyœ wiedzia³a co siê dzieje z
Toba w czasie ci¹¿y
i umiala zadbac o
malucha Dlatego
wpad³yœmy na pomysl ¿eby zajac siê
tym tematem w naszej gazetce, przekazac wam troche przydatnych informacji.
Mamy nadzieje ze

temat bêdzie dla was interesujacy i bêdziecie siê
Dzielic z nami swoimi
przezyciami
W tym numerze o tym jak
alkohol, narkotyki i kofeina wp³ywaj¹ na twoje
dziecko - zapraszamy
na stronê 4.
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Kalendarium:
01 wrzeœnia
Miêdzynarodowy Dzieñ Pokoju
08 wrzeœnia
Miêdzynarodowy Dzieñ Piœmiennictwa
09 wrzeœnia
Miêdzynarodowy Dzieñ Urody
22 wrzeœnia
Ostatni dzieñ lata
23 wrzeœnia
Pocz¹tek astronomicznej jesieni
27 wrzeœnia
Œwiatowy Dzieñ Turystyki
30 wrzeœnia
Dzieñ Ch³opaka
1 PaŸdziernika
Miêdzynarodowy Dzieñ Wegetarianizmu
4 PaŸdziernika
Œwiatowy Dzieñ Ochrony Zwierz¹t
10 PaŸdziernika
Dzieñ Przeciwko Karze Œmierci
14 PaŸdziernika
Dzieñ Edukacji Narodowej
22 PaŸdziernika
Œwiatowy Dzieñ J¹kaj¹cych siê
24 PaŸdziernika
Dzieñ Walki z Oty³oœci¹
25 PaŸdziernika
Zmiana Czasu Letniego Na Zimowy
27 PaŸdziernika
Œwiatowy Dzieñ Modlitwy o Pokój (katolickie)
31 PaŸdziernika
Halloween

Mój pierwszy dzieñ w
Oœrodku
Przyjecha³am do oœrodka 25 sierpnia 2009 roku. Trochê
siê denerwowa³am bo mam tylko 12 lat, a dziewczyny s¹ o
wiele lat starsze. W dniu, w którym przyjecha³am przyjê³y
mnie Pani Marysia i Pani Gosia. Bardzo je polubi³am, Beata i Monika zaprowadzi³y mnie do pokoju. Pierwszy dzieñ
by³ trudny, bo musia³am siê wszystkiego nauczyæ, np. myæ
taki d³uuugi hol w naszej grupie ale po paru dniach zakolegowa³am siê z Beat¹ , Monik¹, Pawloneczk¹, Ad¹. PóŸniej
przyjecha³a Barbi.
W tym roku szkolnym bêdê robi³a V i VI klasê. Nigdy nie
uczy³am siê tak dobrze jak teraz. Mam same dobre oceny.
Sara Gawrecka

Dziwny pocz¹tek moich pierwszych
dni w Radzionkowie.
Ro¿nów to by³ mój pierwszy i uwa¿am , ¿e najlepszy obóz w
na jaki mog³am pojechaæ .Moje pierwsze myœli raczej nie
by³y ciekawe: nowe miejsca, nowi ludzie (inny klimat), jednak te wszystkie myœli schowa³y siê w k¹t po pierwszych
rozmowach. Okaza³o siê, i¿ wcale nie bêdzie tak drêtwo jak
siê zapowiada³o. Z dnia na dzieñ atmosfera by³a coraz ciekawsza, przy pracach nie by³o zamu³y, kilkokrotne skoki do
wody czy wspólne pomoce udoskonala³y nasze uœmiechy
i radoœæ z ¿ycia wszystko by³o ciekawe nawet grzebanie w
worach ze œmieciami:P
Monika Zaj¹c

Nasze
solenizantki
¯yczenia dla Ciebie:
nie zerkaj za siebie, idŸ œmia³o przez ¿ycie,
podkochuj siê skrycie, kontroluj swe ¿¹dze,
zabieraj pieni¹dze, lekcewa¿ pêtaków,
unikaj cwaniaków, przepisów przestrzegaj,
na sobie polegaj, lecz przede wszystkim,
poka¿ im wszystkim kim jesteœ w ¿yciu…
Wrzesieñ i paŸdziernik to uroczyste dni dla wielu z nas …
tak wiêc ¿yczenia kierujemy do :
Cuper Monika (22.09)
Korzec Klaudia (23.10 )
Jussak Kinga (9.10)
Liwerska Jovita (3.09)
Mackiewicz
Natalia (24.09)
W Dniu Nauczyciela, w dniu Waszego œwiêta
staje tu przed Wami, dziatwa uœmiechniêta,
aby Wam przekazaæ najlepsze ¿yczenia.
Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom
¿yczê du¿o szczêœci i radoœci z wykonywanej pracy.
Sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów.
Niech wam sprzyja los w tej nie³atwej pracy.

Matuszewska Julia (22.10)
¯ydek Daria (18.09)
Mochalska Dorota (22.10)
Pawlonka Patrycja (26.10) Putko Klaudia (23.10 )
Malwina Sordyl (15.10) ¯em³a Sylwia (29.09)
Wszystkiego najlepszego !!!
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Pielgrzymka do
Leœniewa i Czêstochowy
06.10 miejsce pielgrzymka uczennic MOW do sanktuariów w Czêstochowie i Leœniewie. By³o to mo¿liwe dziêki zasponsorowaniu
przez proboszcza parafii NMP ks Eugeniusza Krawczyka z Rojcy.
Mieliœmy okazjê podziwiaæ historiê tych miejsc i Polski zawartych w
tym miejscu w dzie³ach sztuki i architekturê. Chwil¹ zadumy i refleksji nad w³asnym ¿yciem by³a Droga Krzy¿owa prowadzona przez ks
Andrzeja , któr¹ szliœmy wa³ów Jasnej Góry. Z pewnoœci¹ by³a to
pielgrzymka niecodzienna i pe³na niezwyk³ych wra¿eñ.

Wyczyszczony
rezerwat
Wychowanki M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego w Radzionkowie „sprz¹taj¹ œwiat” co roku we wrzeœniu. W poprzednich latach
ogranicza³y siê do terenów s¹siaduj¹cych z placówk¹, w tym roku
jednak, jako ¿e „œwiat” jest wielki, postanowi³y wysprz¹taæ bardzo
wyj¹tkowe miejsce. Wybór pad³ na rezerwat przyrody „Segiet”. Ten
uroczy zak¹tek, po³o¿ony na granicy Bytomia i Tarnowskich Gór, przed
kilkoma laty obchodzi³ piêædziesiêciolecie swojego istnienia. Niedawno „Segiet” czêsto goœci³ na ³amach lokalnej prasy przy okazji
protestów ekologów, wskazuj¹cych na zagro¿enia zwi¹zane z postawieniem w s¹siedztwie rezerwatu kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Dolomity Sportowa Dolina”. Jeœli ktoœ ma obawy czy zwolennicy sportowych atrakcji nie pozostawiaj¹ po sobie w lesie niedopa³ków po papierosach czy butelek po napojach, mo¿emy zapewniæ: w pi¹tkowe popo³udnie 18 wrzeœnia leœna œció³ka by³a sterylnie czysta! Solidnie zadba³y o to dziewczyny „uzbrojone” w lateksowe rêkawiczki i foliowe worki.
Zbieranie œmieci po³¹czone ze spacerem po lesie jest o wiele przyjemniejsze ni¿ zwyk³e zbieranie œmieci – do takiego wniosku dosz³y
niemal wszystkie uczestniczki wycieczki. Dodatkowo mog³y jeszcze
liczyæ na przewodniczkê, pani¹ Danutê Sarnick¹, która, opowiadaj¹c o historii, florze oraz faunie rezerwatu i jego okolic, sprawi³a, ¿e
ten z pozoru zwyk³y spacer zmieni³ siê w pouczaj¹c¹ wycieczkê.
Dopiero kiedy popo³udniu dziewczyny wróci³y do swojej placówki,
poczu³y bol¹ce plecy i koñczyny – có¿, sprz¹tanie œwiata to nie przelewki, tylko zaciêta walka o lepsze jutro naszej planety!

Dyrektorskim

OKIEM
N

o i nie pojedziemy na Mistrzostwa
Œwiata w pi³ce no¿nej, mo¿e to i
dobrze, bo, po co siê kompromitowaæ? A propos kompromitacji, to jak nazwaæ
zachowanie tych, które pocz¹tek roku
uczci³y radosnym chlaniem win prostych?
Zacz¹³ siê rok nowy a ciekawy bêdzie niezmiernie. Ju¿ w grudniu do naszej firmy zjad¹
ludzie z piêciu krajów Europy – W³och, Hiszpanii, Bu³garii, Rumunii i Francji. Ludzie rozumiani s¹ tu, jako starzy i m³odzi. Ju¿ widzê uœmiechy na twarzach na widok przystojnego W³ocha, bo p³cie bêd¹ ró¿ne (ró¿ne znaczy dwie). Jesteœmy jedynym oœrodkiem wychowawczym w Polsce, który w
szaleñstwie swoich pracowników postanowi³ zaprosiæ goœci i przyj¹æ od nich zaproszenie. Bo wy drogie wanki ( to z Bonda
nazywam siê wanka, wycho-wanka) tez bêdziecie odwiedza³y obce kraje. Projekt trwa³
bêdzie do czerwca 2011 i w tym czasie
wraz z doros³ymi bêdziecie odwiedza³y
obce kraje, nie wszystkie oczywiœcie, bo
postanowiliœmy, ¿e bêdzie to forma nagrody za godne ¿ycie i aktywnoœæ na rzecz
spo³ecznoœci oœrodka. Tyle obietnic, na razie musimy siê przygotowaæ na grudzieñ i
najazd goœci.
Z rzeczy wa¿nych – macie nowy regulamin, który jest podpisany przez samorz¹d i
przeze mnie. Czytajcie go pilnie, bo jest tam
sporo zmian, zreszt¹ w wiêkszoœci proponowanych przez Was a znaj¹c w³asne prawa nie dacie siê robiæ w konia. Ach ¿eby
jasnoœæ by³a s¹ tam tak¿e zapisane Wasze obowi¹zki, które tak¿e warto znaæ.
Zmieniaj¹c temat i koñcz¹c podzielê siê obserwacj¹ dotycz¹c¹ standardowej wychowanki MOW w Radzionkowie. Otó¿ mam
g³êbokie przekonanie, ¿e w piwnicach firmy
mieszkaj¹ kosmici, którzy ¿ywi¹ siê energi¹ Waszych mózgów. Ale jak ow¹ energiê
pozyskaæ? – mo¿ecie zapytaæ. Ha, kosmici wymyœlili urz¹dzenie zwane potocznie telefon komórkowy, który to wysysa z mózgu
wszystko, co dobrego tam jeszcze mieszka. Te grupy i osoby, które utraci³y telefon
nagle odzyskuj¹ zdolnoœæ trzeŸwego myœlenia. TO CUD !!!!
Pozdrawiam w paŸdziernikow¹ niedzielê
Tomek Stu³a
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TEMAT MIESI¥CA: Ci¹¿a i co dalej?!
Okiem
przysz³ej
mamy

Ci¹¿a jest w naszym oœrodku zawsze tematem aktualnym a po wakacjach
szczególnie aktualnym. Dobrze ¿eby ten czas prze¿yæ œwiadomie i nie
za³amywaæ siê bo to nie jest koniec œwiata. Wa¿ne jest ¿ebyœ wiedzia³a co
siê dzieje z Toba w czasie ci¹¿y i umiala zadbac o malucha Dlatego wpad³yœmy na pomysl ¿eby zajac siê tym tematem w naszej gazetce, przekazac wam troche przydatnych informacji. Mamy nadzieje ze temat bêdzie
dla was interesujacy i bêdziecie siê Dzielic z nami swoimi przezyciami
W tym numerze o tym jak alkohol, narkotyki i kofeina wp³ywaj¹ na twoje
dziecko.
Alkohol
Wiadomo, ¿e nic dobrego nie mo¿e wynikaæ z faktu, ¿e kobieta w ci¹¿y pije alkohol. Jeœli wypi³aœ kilka kieliszków, zanim
dowiedzia³aœ siê o swoim b³ogos³awionym stanie, nie wpadaj w panikê. Nie ma
dowodów na to, ¿e niewielka iloœæ alkoholu we wczesnej ci¹¿y mo¿e zaszkodziæ dziecku. Gorzej, jeœli œwiadomie nie
przestajesz u¿ywaæ alkoholu. Wtedy jest
ju¿ problem, bo mo¿e to spowodowaæ zaburzenia u p³odu. Alkohol wypijany przez
matkê przenika do p³odu w takim samym
stê¿eniu, jakie wystêpuje we krwi matki..
Alkohol mo¿e wywo³aæ u niego ró¿ne
upoœledzenia psychiczne i fizyczne. Dzieci rodz¹ siê mniejsze, zwiêksza siê œmiertelnoœæ p³odów..
Narkotyki
Podobnie jak alkohol narkotyki, które za¿ywa matka maj¹ wp³yw na nienarodzone dziecko. Mo¿e spowodowaæ powstawanie ró¿nych wad wrodzonych u dziecka, mo¿e te¿ byæ przyczyn¹ ró¿nych powik³añ w trakcie trwania ci¹¿y takich jak
poronienie lub przedwczesny poród. Za¿ywaj¹c regularnie narkotyki matka uzale¿nia dziecko, zanim przyjdzie ono na
œwiat.
Kofeina
Wed³ug badañ wypijanie 4 i wiêcej fili¿anek kawy dziennie mo¿e powodowaæ
zaburzenia pracy serca p³odu. Kofeina
jest moczopêdna, powoduje odwodnienie i odwapnienie organizmu. Nie jest to
na pewno korzystne dla przysz³ej mamy
ani dla jej dziecka.. Jeœli wiêc tylko zdo³asz zastêpuj kawê sokami owocowymi i
wod¹ mineraln¹, a jeœli musisz j¹ czasem
wypiæ to zrób to wraz z posi³kiem, wtedy
ewentualne skutki uboczne s¹ mniejsze.
Nikotyna
Kobieta pal¹ca tytoñ w ci¹¿y powoduje,
¿e:
jej dziecko nie otrzymuje wystarczaj¹cej
iloœci tlenu, który jest potrzebny do prawid³owego wzrostu i rozwoju,
· dziecko rodzi siê znacznie mniejsze i
podatniejsze na choroby wieku niemowlêcego i wczesnodzieciêcego w porównaniu z dzieæmi, których mamy nie pal¹,
· zwiêksza siê ryzyko komplikacji w czasie ci¹¿y: samoistnego poronienia, porodu przedwczesnego, krwawieñ z dróg
rodnych, ³o¿yska przoduj¹cego, przedwczesnego odklejenia ³o¿yska lub pêkniêcia b³on p³odowych, a tak¿e ci¹¿y pozamacicznej.
· palenie przez matkê w ci¹¿y znacznie
zwiêksza ryzyko urodzenia martwego
dziecka, wczesnej œmierci noworodka lub

zespo³u nag³ej œmierci niemowlêcia (tzw.
œmierci ³ó¿eczkowej).
Najbardziej negatywnie na rozwój p³odu
wp³ywa zw³aszcza palenie w ostatnich
2 miesi¹cach ci¹¿y.

Przes¹dy:
• kobieta, która w okresie ci¹¿y ulegnie poparzeniu, mo¿e oczekiwaæ,
¿e dziecko bêdzie mia³o znamiê w
tym samym miejscu na skórze. (takie przekonanie nie ma ¿adnego
medycznego uzasadnienia, ani powi¹zania)
• kobieta w ci¹¿y nie powinna nosiæ
³añcuszków na szyi, korali i naszyjników, pasków. Musi tak¿e uwa¿aæ
na wszelkie kable, np. od odkurzacza lub zwyk³ej przed³u¿ki - w razie
noszenia takiej bi¿uterii lub zapl¹tania w kable, sznury dziecku grozi
owiniêcie pêpowin¹ i nawet uduszenie. (takie przekonanie nie ma ¿adnego medycznego uzasadnienia,
ani powi¹zania)
• kobieta w ci¹¿y nie powinna u¿ywaæ w czasie jedzenia no¿a - dziecko mo¿e urodziæ siê z rozszczepem
wargi. (takie przekonanie nie ma
¿adnego medycznego uzasadnienia, ani powi¹zania)
• kobieta w ci¹¿y nie powinna przymierzaæ okularów, gdy¿ dziecko bêdzie mia³o wadliwy wzrok. (takie przekonanie nie ma ¿adnego medycznego uzasadnienia, ani powi¹zania)

Jak dobrze wiecie, w tym roku jest
w ci¹¿y wiele dziewczyn, które jeszcze nie s¹ gotowe na bycie matk¹,
poniewa¿ s¹ m³odymi kobietami, tak
jak ja i nie wiedz¹, czy sobie poradz¹ w tej trudnej
sytuacji. W naszym ¿yciu
ci¹¿a oznacza du¿¹ zmianê. Za kilka miesiêcy bêdziemy musia³y siê zajmowaæ m³odym cz³owiekiem i
to mo¿e byæ dla nas trudne. Wychowywanie ma³ego dziecka i opieka nad
nim to jest obowi¹zek, którego nie mo¿na od³o¿yæ na
pó¿niej. Mam poczucie, ¿e
mimo trudnych chwil, które
mnie czekaj¹, to i tak wiem, ¿e bêdê
umia³a zaopiekowaæ siê i daæ poczucie ciep³a dziecku, oraz dbaæ o
to, aby ¿adna krzywda mu siê nie
sta³a. Moja siostra ma ju¿ pó³roczne dziecko i jak bezzêbne dziecko
siê uœmiecha to ca³e zmêczenie znika. I trochê siê jej przygl¹da³am, jak
idzie jej wychowywanie dziecka.
Moim zdaniem jest to trochê trudne, ale b¹dŸmy cierpliwi i dobrej
myœli, ¿e damy radê. Z mojego
punktu widzenia to jest dla mnie
wa¿ne jak np. ma³e dziecko siê
uœmiecha i ma kochanych rodziców.
Ja rozumiem, ¿e niektóre z nas mia³y
trudne dzieciñstwo, ale mam nadziejê, ¿e nie pozwolimy aby nasze
pociechy mia³y tak jak my prawda?
Mi jest trudno i mam obawy, poniewa¿ wiem, ¿e jak st¹d wyjdê to jeszcze bêdê musia³a wróciæ do swojego rodzinnego domu i ¿e moje
dziecko bêdzie s³ucha³o krzyków
moich rodziców. ¯yczê wam, dziewczyny, które te¿ bêd¹ mamami, ¿ebyœcie nie mia³y takich obaw jak ja. I
¿eby wam siê dobrze uk³ada³o w
¿yciu. Hej, ciê¿arne, napiszcie jak wy
siê czujecie w tym b³ogos³awionym
stanie.
Z powa¿aniem:
Ma³gorzata Fritsch
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Radzionków w Europie,
Europa w Radzionkowie
Na temat nowego projektu europejskiego redaktor Klaudia Putko rozmawia z Marcinem Melonem, koordynatorem projektu „Bridge over troubled
water”.
- Czy to prawda, ¿e nasz Oœrodek
bêdzie bra³ w tym roku udzia³ w europejskim partnerstwie szkó³?

Unia Europejska? Pewnie z kilkoma
datami, nudnymi lekcjami WOS o Parlamencie Europejskim i niezapo-

Jednymi z naszych goœci bêd¹ uczniowie i uczennice z Bu³garii.
W raz z nimi przyjad¹ Francuzi, W³osi, Hiszpanie i Rumuni.
- Jak pewnie wiêkszoœæ z Was ju¿ wie,
od tego roku nasz Oœrodek bierze
udzia³ w miêdzynarodowym projekcie pod tytu³em „Bridge over troubled
water”. Tytu³ oznacza ni mniej, ni wiêcej tylko „Most nad wzburzon¹ wod¹”,
a ta woda ma symbolizowaæ te
wszystkie problemy, z którymi zmaga
siê europejska m³odzie¿.
- Na czym bêdzie ten projekt polega³?
- Reprezentantki ka¿dej ze szkó³ bêd¹
mia³y mo¿liwoœæ odwiedzenia swoich rówieœników z zagranicy. Najbli¿szy wyjazd do Francji ju¿ w marcu, a
w grudniu to my bêdziemy goœciæ
m³odzie¿ i nauczycieli z ca³ej Europy.
Powsta³a ju¿ strona internetowa, na
której bêd¹ zdjêcia z naszych wyjazdów. Jej autorem jest pan Mirek.
- Ten projekt ma coœ wspólnego z
Uni¹ Europejsk¹?
- Tak, Unia finansuje ca³y projekt. Z
czym do tej pory kojarzy³a siê Wam

mnian¹ Rutk¹, maj¹c¹ problemy z
wypowiedzeniem tej nazwy. Ogólnie
rzecz bior¹c – z czymœ bardzo dalekim i nie maj¹cym wp³ywu na nasze
codzienne ¿ycie. Wiele wskazuje na
to, ¿e w tym roku szkolnym wszystko
siê zmieni.
- Szko³y z jakich pañstw bêd¹ naszymi partnerami?
- W projekcie udzia³ bierze szeœæ
szkó³ (niestety, siódma chêtna szko³a z Turcji nie otrzyma³a dofinansowania unijnego). Oprócz naszego
MOW s¹ to:
Szko³a EREA z Rennes we Francji.
Ju¿ w najbli¿szym grudniu z tej szko³y
zawita do nas oko³o 25 m³odych Francuzów, a w marcu przysz³ego roku reprezentacja naszego Oœrodka wybierze siê do nich,
Szko³a Techniczna w Gornej Oriachowicy w Bu³garii – choæ mieszkaj¹ daleko od nas, dzieciaki z tej szko³y
zmagaj¹ siê z problemami, które znamy z codziennego ¿ycia. Równie¿ ich

przedstawiciele pojawi¹ siê u nas tej
zimy,
Liceo Classico Vinci mieœci siê na
po³udniowym koñcu W³och, jego
uczniowie maj¹ od 14 do 19 lat. Poznamy ich ju¿ nied³ugo,
m³odzi Rumuni ze szko³y œredniej w
Targu-Jiu równie¿ pojawi¹ siê u nas,
a w póŸniejszym okresie – my u nich.
Naprawdê warto poznaæ bogat¹ kulturê tego kraju!
m³odzie¿ ze szko³y Maria Bellido w
hiszpañskiej Andaluzji lubi imprezy,
dyskoteki oraz ma fio³a na punkcie
pi³ki rêcznej. M³odzi Hiszpanie te¿ zagoszcz¹ u nas razem ze swoimi opiekunami.
- Czy ka¿da wychowanka bêdzie
musia³a pojechaæ za granicê?
- Oczywiœcie nie wszystkie wychowanki bêd¹ mog³y bezpoœrednio
podró¿owaæ po Europie, wiêc warto
siê staraæ, by zas³u¿yæ na to wyró¿nienie. No i przypominaj¹ mi siê s³owa wielu z Was: „Nie bêdê siê uczy³a
angielskiego, bo nigdy mi siê to nie
przyda”. Otó¿ to „nigdy” w³aœnie nadesz³o (i nie raz jeszcze nadejdzie),
bo jêzykiem roboczym projektów europejskich jest oczywiœcie angielski.
No i teraz oka¿e siê, kto bêdzie w stanie rozmawiaæ z naszymi goœæmi i
zwiedzaæ Europê, a kto bêdzie przygl¹da³ siê z daleka!
- Dziêkujê za informacje.
Rozmawia³a: red. Klaudia Putko.
Zdjêcia mo¿na znaleŸæ na stronie
WWW.botw.webpark.pl

„Szko³a
Przysz³ych
Modelek”
20.09.br. ca³a grup¹ wysz³yœmy na
Sportow¹ Dolinê, gdzie mieliœmy
mieæ sesjê zdjêciow¹. Gdy dosz³yœmy
na miejsce okaza³o siê, ¿e fotografowie ju¿ na nas czekali. Na pocz¹tku
myœla³yœmy, ¿e ustawimy siê kilka
razy, pocykaj¹ nam zdjêcia i wrócimy
do Oœrodka. A tu zonk, gdy zaczêli
nas ustawiaæ, na pocz¹tku by³yœmy
lekko zdenerwowane, ale gdy ju¿ by³yœmy po pierwszych zdjêciach to nie
fotografowie latali za nami, ¿eby nas
ustawiaæ do foto, tylko my za nimi.
Robota by³a profesjonalna i te, co
mia³y farta zobaczyæ pojedyncze zdjêcia kole¿anek by³y bardzo zaskoczone. Wróci³yœmy do oœrodka bardzo
zadowolone.
K.P.
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Baœñ o Piêknej krainie…

Pewnego dnia, wracaj¹c z wycieczki z MOW w Radzionkowie z Czêstochowy zauwa¿y³am, ¿e jedna z kole¿anek wyg³upia siê, skacz¹c przez
schodki obok naszwgo hoteliku
przed gr.3, zwróci³am jej uwagê, ¿e
jest œlisko na schodach i ¿eby tego
nie robi³a, bo zrobi sobie krzywdê, ale
dziewczyna tylko siê zaœmia³a drwi¹co. Odwróci³am siê po chwili, patrzê i
znik³a tak poprostu jakby przemieœci³a
siê gdzie kolwiek za pomoca czarów.Zauwa¿y³am otwarty kana³ œciekowy i odrazu pomyœla³am, ¿e tam
wpad³a. Przestraszy³am siê i nie wiedzia³am co mam zrobiæ, zagl¹dnê³am
tam i wpad³am. Lecia³am przez d³ugi
tunel, który by³ w kolorze zielonym.
Skoñczy³ siê tunel i wyl¹dowa³am na
jakiejœ polanie, gdzie by³ du¿y mostek

ozdobiony ró¿ami. Zamiast kwiatów z ziemi wyrasta³y lizaki i ptasie mleczka. Mia³y maleñkie
skrzyde³ka i lata³y wokó³ jakiejs
postaci w oddali. Zeby przyjrzec
jej siê z bliska musia³am przejœæ
przez mostek, który by³ niedaleko Ÿróde³ka, w którym byla zamiast wody czekolada. Gdy dosz³am, zauwa¿y³am Shreka, który, za przeproszeniem, niegrzecznie d³uba³ w nosie, spyta³am na
pocz¹tku, gdzie jestem? Powiedzia³, ¿e w krainie zwanej ptasiomleczkolandi¹… zaœmia³am siê us³yszawszy to. Popatrzy³ na mnie groŸnym wzrokiem i odpar³, uniesionym
g³osem-jak coœ siê nie podoba, to
do domu, a nie bedziesz drwi³a ze
mnie. Spyta³am czy mo¿e spotka³
pewn¹ m³oda dziewczyne, która
wpad³a tu przedemn¹? Odpowiezdzia³, ¿e nie. Posz³am wiêc dalej, po
drodze spodka³am ró¿ne dziwne
rzeczy m.in. kaczkê p³ywaj¹c¹ w stawie z czekoklady, która u¿ywa³a wulgarnych s³ów. Id¹c dalej napotyka³am wiêcej kaczek, co mnie przerazi³o, równie¿ widzia³am wiêcej lataj¹cych ptasich mleczek . Sz³am i
sz³am, a¿ w koñcu dosz³am do jakiejœ dziury w ziemi poroœniêtej wat¹
cukrow¹, spotka³am tam dziewczynê, która wyg³upia³a siê na schodach, wziê³am j¹ i razem tam wskoczy³ysmy i nagle obudzila mnie Monika na œniadanie, no có¿ to by³ tylko
sen,ale bardzo ³adny i pe³en fantazji.
Klaudia Dworniczak

Nasze wady
Pierwsz¹ wad¹ wspó³czesnej m³odzie¿y jest bunt. M³odzie¿ sprzeciwia
siê, w szkole, domu czêsto takie zachowania nie maj¹ sensownego uzasadnienia. Druga wada to, ¿e m³odzie¿ powoduje napiêt¹ atmosferê. To
mo¿na zauwa¿yæ w parkach, na bokowiskach, klubach, pubach, dyskotekach. Trzecia wada to agresja. Agresje mog¹ powodowaæ dwie nastêpuj¹ce wady, o których napisze, a mianowicie: narkotyki i pijañstwo. Dla zabicia czasu siedz¹, pij¹ i æpaj¹, by lepiej nie czuæ i mieæ dobry humor. Kolejn¹, wad¹ to k³amstwo, po przyjœciu do domu k³ami¹, ¿e byli w szkole, a
jednak byli na wagarach. Kolejna intymna wada to czêste zbli¿enia sexualne, jest to ogromna wada wspó³czesnej m³odzie¿y. Tak dla mnie wygl¹da
wspó³czesna m³odzie¿ Polska.
Monika G.

Dzieñ, który bêdê
wspominaæ do
koñca ¿ycia
Moim najszczêœliwszym dniem by³
dzieñ, w którym pozna³am Przemka.
Jest on mi³oœci¹ mojego ¿ycia chcê
mieæ z nim synka Rafa³a i córeczkê
Marysiê. Imiona dla naszych dzieci
wybieraliœmy wspólnie. Przemek jest
dla mnie wyj¹tkow¹ osob¹. Nikt nie
potrafi kochaæ tak jak on. Poznaliœmy
siê przez nasz¹ wspóln¹ kole¿ankê,
której do koñca ¿ycia bêdê za to dziêkowaæ. W dniu, kiedy siê poznaliœmy
poszliœmy na cudowny spacer po
parku. D³ugo ze sob¹ rozmawialiœmy.
Gdy zaczê³o siê ju¿ œciemniaæ ogl¹daliœmy gwiazdy, powiedzieliœmy sobie, ¿e ta najjaœniejsza œwieci dla nas.
Czas lecia³ tak szybko, ¿e nawet nie
zauwa¿y³am, ¿e powinnam ju¿ wracaæ. Przemek odprowadzi³ mnie na
przystanek, a kiedy mnie przytuli³ poczu³am motylki w brzuchu. Chcia³am,
¿eby ta chwila trwa³a wiecznie. Gdy
wsiad³am ju¿ do autobusu powiedzia³, ¿e ma nadziejê, ¿e jutro tez siê
spotkamy. I tak nasze spotkanie przerodzi³o siê w mi³oœæ od pierwszego
wyjrzenia. Ten dzieñ bêdê bardzo mi³o
wspominaæ do koñca ¿ycia, a kiedy
urodz¹ siê nasze dzieci bêdziemy im
wspólnie opowiadaæ dzieñ, którym
poznali siê ich rodzice…
Skarbek
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Natchnienia
nasze...

Elo, Ziomalki!
Od dzisiaj publikujemy wasze zg³oszone na konkurs wiersze i opowiadania. Bêd¹ one numerowane dlatego zeby wiersze nie by³y wybierane
na podstawie waszej sympati do dziewczyn tylko z upodobania.
Dziewczyny g³owa do góry wiemy, ze staæ was na du¿o wiêcej ni¿ dajecie z siebie wiec bierzcie coœ do pisania i nasmarujcie nam jakieœ
opowiadanie …
Od dzisiaj bêdziemy publikowaæ najfajniejsze oraz najciekawsze opowiadania…
1.***

5. ***

Tak bardzo Chcê byæ z Tob¹

Czy warto kochaæ?

Czuæ twego serca bicie za

Czy warto ca³owaæ?

Ka¿d¹ tak¹ chwilê oddam

By potem odejœæ.

Ca³e ¿ycie

By potem ¿a³owaæ.

2.***

TAK! Warto kochaæ!

Kocham i kochaæ bêdê bez

Warto ca³owaæ!

Koñca wœród dni i wschodz¹cego

By nie odchodziæ.

S³oñca, wœród dni nocy i ksiê¿yca

By nie ¿a³owaæ.

Po prostu do koñca ¿ycia.

6. ***

3. ***

Mi³oœæ to z³a wró¿ka,

Gdy ujrza³am Ciê po raz pierwszy,

Która prowadzi do ³ó¿ka,

To tak jakby stan¹³ czas,

Z ³ó¿ka do szpitala,

By³am w tobie zakochana,

Madison i Jeremy startuj¹ w wyborach na
przewodnicz¹cego szko³y. Od pierwszej klasy liceum, kiedy Jeremy zrobi³ Madison
bardzo brzydki kawa³, odczuwaj¹ wobec
siebie wrogoœæ. W ramach szkolnego programu, Madison zostaje przydzielony partner, z którym mo¿e wymieniaæ e-maile. Atmosfera przedwyborcza robi siê gor¹ca, a
wraz z ni¹ listy Madison i ch³opaka, który
podpisuje siê jako blue. Miêdzy nimi rodzi
siê coœ wiêcej ni¿ przyjaŸñ, choæ nigdy siê
nie spotkali. Kim jest blue i kto wygra wybory? I o tym co bêdzie dalej z Blue i Madison ? Dowiecie siê czytaj¹c ksi¹¿kê Jahnna N. Malkolm ,, Ch³opak z Internetu”
Ada Dzierkowska

7. ***

Czy zawsze bêdziesz mój ..??
Dla mnie ka¿de rozstanie to ból ...
Brak dotyku,oddechu Twego ...
To coœ okropnego ...

Nie wiem jak to siê mog³o staæ,

Daj¹c ma³ego
krasnala

Chcê z Tob¹ byæ,¿yæ,chcê kochaæ,chcê marzyæ ...

Co ja w Tobie widzia³am,

8. ***

Nie wiem do dziœ,

Przez tyle dni
dobrze nam
by³o,

Lecz najbardziej pragnê wierzyæ,bo wiara czyni cuda

Wiem ¿e siê zakocha³am, a tym jedynym jesteœ Ty.
4. ***
Przez tyle dni dobrze nam by³o,
Przez tyle dni kocha³am Ciê,
A teraz wszystko siê skoñczy³o
Wiêc mój kochany- ¿egnam Ciê

Przez tyle dni
kocha³am Ciê,

dlatego wci¹¿ wierzê,¿e nam siê
uda ...
Pokonamy wszystkie przeciwnoœci i

A teraz wszystko siê skoñczy³o

nikt nam nie przeszkodzi w

Wiêc mój kochany ¿egnam Ciê

<< NASZEJ MI£OŒCI >>
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Gródek
U
i my

Obóz w Nysie

tkwi³y mi w pamiêci czwartki…
W czwartki wybieraliœmy siê
ca³¹ grup¹ do strzelnicy, gdzie
by³y wejœcia darmowe, wiêc skorzystaliœmy z okazji i dwa razy próbowaliœmy swoich umiejêtnoœci w celowa-

W

dniach od 10 do 13 wrzeœnia, jak zwykle grupa 3
ruszy³a przed siebie w
piêkne miejsce zwane Gródek.
Piêknie siê zdawa³o do momentu,
gdy dowiedzieliœmy siê jaka robota nas czeka. Na pocz¹tku by³o ciê¿ko, ale potem zapiernicza³yœmy jak
burza i by³o œmiesznie np., gdy nasza nowa kole¿anka Patrycja Pawlonka zmajstrowa³a sobie rower
„kozê oczywiœcie” lub, gdy Pati znalaz³a swojego wymarzonego „Kopciuszka” poprzez znalezienie starego kapcia. Dodatkowymi atrakcjami dla nas by³y: ³owienie rybek (które potem zjedliœmy) z mê¿em P. Oli,
p³ywanie motorówk¹, rowerkiem
wodnym i kajakami. Dwukrotnie
syn szefowej, zwany „ Cycu”, chcia³
nas zabiæ, ale my jesteœmy nie do
zniszczenia. Nastêpny dzieñ naszej
ciê¿kiej pracy zacz¹³ siê leniuchowaniem na tarasie, ale potem - c.d.
Warunki by³y trudne, bo swojskie
zapachy dawa³y o sobie ca³y czas
znaæ, ale nie mog³yœmy siê poddaæ, nawet mimo to, ¿e za ka¿dym
razem chcia³o siê nam rzygaæ. Pod
koniec pracy wrzuca³yœmy œmieci
do przyczepki, na której jecha³yœmy.
Turyœci w ogóle nas wyœmiali ale
nas to nie rusza³o, dla nas liczy³a
siê bardzo dobra zabawa, nic wiêcej. Przed ostatnim dniem wieczorkiem nasi kochani wychowawcy
zgodzili siê, abyœmy posz³y razem
z nimi na dyskotekê - by³o œwietnie. Pani Jola tak œmiga³a na parkiecie, ¿e oczy wylecia³y nam z orbit, a szczêka opad³a
na ziemiê.
Cieszê siê
bardzo, ¿e na
tej wycieczce
by³yœmy ludzkie i nie by³o
krzywych klimatów, ¿e
wychowawcy
puœcili nas w
samopas. I
13 wrzeœnia
wróci³yœmy
do oœrodka.
Gr. Trzecia
Pozdro…

niu do swojej tarczy - oko³o 15 cm na
15 cm. Strzela³yœmy z broni zwanej
„wiatrówk¹”, zdarza³o siê wiele niespodzianek, miêdzy innymi, niektórzy
(p.Gosia) trafiali w ¿arówki, zanim
pojêli, ¿e celujemy do tarczy. By³o wiele œmiechu, ale ostatecznie najwiêcej celnych strza³ów do
ciemnego punktu odda³y Paulina Morawska i
Katarzyna Skabek. Pan
Jurek nie próbowa³ - a
dlaczego?? Bo chyba siê
ba³, ¿e bêdzie najgorszy
i nie trafi ani razu.
He he he :-)
Ponadto super, ¿e odnaleŸliœmy w Nysie k¹pielisko otwarte.. FuuL WyPaS! By³a piêkna s³oneczna pogoda. A¿ kusi³o, aby pop³ywaæ i och³odziæ siê w wodzie. W Nysie znajduje siê k¹pielisko miejskie
otwarte i k¹pielisko zamkniête, jest
równie¿ piêkny zalew. My skorzystali-

œmy z k¹pieli na k¹pielisku miejskim
z du¿¹ zje¿d¿alni¹, na której dziewczyny siê bawi³y bardzo fajnie i nawet
odwa¿y³a siê zjechaæ Pani Gosia
(Fifi). Wymyœla³yœmy wiele sposobów
na wyg³upy np. nurkowanie pod pomostem. Dziewczyny przep³ynê³y, nawet „Preslej”, która ba³a siê g³êbokiej wody.
Niestety, P. Marysia mia³a
problemy, mo¿e myœla³a ¿e
p³ynie pod kana³em La Manche. Pan Jurek pomóg³ jej
wyp³yn¹æ trochê szybciej, bo
nie wiadomo, gdzie by siê
zatrzyma³a. Pani Gosia siê
nie odwa¿y³a przep³yn¹æ. Na
k¹pielisku by³o bardzo fajnie
lecz dziewczyny chcia³y szybko zmykaæ do domu, a szczególnie Kinga, która siê ca³a
gotowa³a i w myœlach mówi³a „kiedy
w koñcu zobaczê swojego ch³opaka”.
He He He :-)
Pomimo tego, ¿e ju¿ dwa lata spêdza³yœmy wakacje w Nysie, ci¹gle odnajdujemy nowe ciekawe miejsca…

W tym roku mieliœmy okazjê trafiæ na
Jarmark Jakubowy, by³y te¿ Fontanna Trytona, piêkna studnia, wie¿a
bramy Wroc³awskiej, fort wodny, fort
œw. Jadwigi, fort Pruski, wie¿a bramy
Ziêbickiej, koœció³ œw. Agnieszki i œw.
Jakuba i dzwonnica.
Patrycja Pawlonka

Ten numer „Sikoreczek”
przygotowa³y dla Was: P.
Pawlonka, M. Cuper, J.
Matuszewska, A. Dzierkowska, K. Putko, M.
Fritsch, M. Zaj¹c, S. Gawrecka, K. Dworniczak

