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Piêkne, eleganckie,
pewne siebie

O

rganizacja Dress for Success to organizacja, która
ma ponad 90 oddzia³ów w 9
krajach. Nowo utworzony œl¹ski oddzia³ Dress for Success Poland Silesia ma pierwsze podopieczne, którymi s¹ nasze wychowanki.
Dnia 15 paŸdziernika odby³ siê pokaz mody w Katowicach…
Zosta³yœmy zaproszone do wziêcia
udzia³u w pokazie jako modelki, czyli
: Beata Majchrzak, Anna F¹fara , Monika Gacek, Zuzanna Klincewicz, Adrianna Dzierkowska , Weronika Maroñ, Natalia Mackiewicz, Daria ¯ydek,
Agnieszka Rz¹dzka, Kinga Michalewicz. Na pocz¹tku uczy³yœmy siê prawid³owych kroków na naszej sali
gimnastycznej. Nastêpnie dosta³yœmy eleganckie, bardzo drogie damskie kostiumy i garnitury. Dzieñ przed
wystêpem by³yœmy u fryzjera „Bernardowicz and Kubin”, który zrobi³ nam
piêkne fryzury- jest to bardzo drogi
zak³ad fryzjerski. Tu¿ przed wystêpem
czyli 15 wrzeœnia przyjecha³y do nas
panie kosmetyczki, które œwietnie nas
pomalowa³y. Nasze wystêpy by³y oklaskiwane, otrzyma³yœmy du¿o pochwa³

i równie¿ du¿o podziêkowañ od organizatorów tej imprezy. Na koniec przemówi³a p. Dorota i
wrêczy³a nam nagrody w postaci kosmetyków firmy „
Jwostin Purritin ‘’.
Ponadto czeka³a
nas wielka niespodzianka, poniewa¿
stroje, które reprezentowa³yœmy podczas pokazu dosta³yœmy na w³asnoœæ.
By³yœmy zachwycone i szczêœliwe, poniewa¿ kostiumy
by³y bardzo eleganckie. Wszyscy byli
z nas dumni. Zosta³yœmy zaproszeni
na kolacje ze wszystkimi uczestnikami imprezy. Transmisja z tej imprezy
zosta³a nagrywana przez telewizjê
TVS i TVN oraz TVP Katowice. Do dziœ
mo¿na nas ogl¹daæ na stronie internetowej www.tvs oraz na naszej stronie internetowej www.mow.radzionkow.pl.
Monika Gacek, Beata Majchrzak

£¹czymy siê
z Europ¹
Jak ju¿ wiecie, nasz oœrodek bierze
udzia³ w projekcie miêdzynarodowym
dla m³odzie¿y „Most nad wzburzona
wod¹” . Wszystko, co powinniœcie
wiedzieæ na temat projektu, znajdziecie na stronie 5.
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Kalendarium listopad
1.11.2009r Wszystkich Œwiêtych (katolickie)
02.11.2009r

Dziady (etniczne s³owiañskie)

Zadusz-

ki
11.11.2009r

Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci

15.11.2009r

Œwiatowy Dzieñ Pamiêci o Ofiarach Wy-

padków Drogowych.
Œwiêto Matki Bo¿ej Ostrobramskiej - Matki Mi³osierdzia“
Œwiatowy Dzieñ Rzucania Palenia
16.11.2009r

Miêdzynarodowy Dzieñ Tolerancji (ONZ)

21.11.2009r

Œwiatowy Dzieñ Telewizji (ONZ) Œwiatowy

Dzieñ ¯yczliwoœci i Pozdrowieñ
24.11.2009r

Dzieñ bez Futra

25.11.2009r Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia
Miêdzynarodowy Dzieñ Eliminacji Przemocy wobec Ko-

11 Listopada

D

zieñ 11 Listopada to dzieñ, w którym Polska odzyska³a Niepodleg³oœæ. To najwa¿niejsze polskie
œwiêto narodowe ma zwi¹zek z odzyskaniem w
1918 roku, po 123latach zaborów, niepodleg³oœci. W XVIII
w. silna niegdyœ Rzeczpospolita zaczê³a siê chyliæ ku
upadkowi, co doprowadzi³o do trzech rozbiorów Polski,
ostatni trzeci rozbiór trwa³ od roku 1975, przez 123 lata, a¿
do 1918 roku kiedy to, 11 listopada, Rada Regencyjna
(organ sprawuj¹cy w³adzê nad Królestwem Polskim) przekaza³a w³adzê nad wojskiem Józefowi Pi³sudskiemu, który
dzieñ wczeœniej powróci³ z internowania w Magdeburgu,
a w trzy dni póŸniej rozwi¹za³a siê, przekazuj¹c mu pe³n¹
w³adzê ustanawiaj¹c go Naczelnikiem Pañstwa. Powsta³a
Druga Rzeczpospolita. Dzieñ 11 listopada ustanowiono
œwiêtem pañstwowym po raz pierwszy dopiero w 1937
roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej
oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rz¹dów
komunistycznych obchodzenie œwiêta 11 listopada by³o
zakazane. Dopiero w roku 1989, ustaw¹ Sejmu, przywrócono obchody tego œwiêta, od tego roku Œwiêto Niepodleg³oœci jest najwa¿niejszym œwiêtem pañstwowym a
dzieñ 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. “Œwiêto
obchodzone jest w ca³ym kraju lecz najwa¿niejsze obchody odbywaj¹ siê w Warszawie na placu Józefa Pi³sudskiego pod Grobem Nieznanego ¯o³nierza.

biet (ONZ)
30.11.2009r Andrzejki

1.11.2009 Rok. dzieñ który dla ka¿dego z nas jest przygnêbiaj¹cy czyli dzieñ Wszystkich Œwiêtych . Odwiedzamy i modlimy siê za naszych bliskich ,których ju¿ nie ma
ko³o nas. A tak¿e obchodzona 1 listopada ku czci wszystkich znanych i nieznanych œwiêtych, którzy przebywaj¹ ju¿
w chwale zbawionych.
W dniu tym przypomina siê nie tylko osoby oficjalnie uznane za œwiête i takimi og³oszone, ale przede wszystkim
wszystkich ludzi, których ¿ycie nacechowane by³o œwiêtoœci¹. Jest to tak¿e œwiêto wszystkich, dla których celem
jest ¿ycie prowadz¹ce do zbawionych.
Dyjaczek

Chleba naszego powszedniego...
14.10. w ramach realizowanego projektu ,,Piêkna nasza
Polska ca³a– ,, Ziemia tarnogórska” byliœmy na wycieczce szkolnej w Muzeum Chleba w Radzionkowie. Dziewczêta zapozna³y
siê z histori¹ chleba w Polsce i na
œwiecie, dowiedzia³y siê równie¿,
jak wygl¹da typowy proces produkcyjny pachn¹cego
bochenka. Pozna³y szkoln¹ klasê
urz¹dzon¹ w stylu
sprzed wielu lat, w której mia³y okazjê usi¹œæ w starych
³awkach i napisaæ rysikiem po tabliczkach. Choæ pogoda
by³a okrutna - op³aca³o siê!!!

Bieg Niepodleg³oœci

W

dniach 23-24 paŸdziernika 2009r. odby³ siê
Ogólnopol-ski "Bieg Niepodleg³oœci” Organi
zatorem biegu by³ MOW w Krupskim M³ynie.
Udzia³ w imprezie wziêli wychowankowie (dziewczêta i
ch³opcy) z M³odzie¿owych Oœrodków Wychowawczych, oraz
m³odzie¿ ze szkó³ œrodowiskowych. Bieg odby³ siê w
dwóch kategoriach: bieg indywidualny i bieg sztafetowy.
W biegach indywidualnych byliœmy niepokonani zdobywaj¹c i zajmuj¹c jednoczeœnie wszystkie trzy miejsca.
Natalia, Patrycja i Jowita jesteœcie SUPER!!!

Dzieñ Nauczyciela
Z okazji Dnia Nauczyciela 14 paŸdziernika w samo po³udnie wychowanki zaprosi³y grono pedagogiczne i pracowników
MOW na s³owno muzyczn¹ akademiê z
okazji ich œwiêta. Dziewczêta wszystkim doros³ym podziêkowa³y za cierpliwoœæ i trud w³o¿ony w ich edukacje i wychowanie. By³o niezwykle mi³o i przyjemnie.

STRONA 3
Jak latwo przejsc z zabawy do uzaleznienia…

Dyrektorskim

Do czego s¹ nam
u¿ywki?

OKIEM

P

rzewa¿nie siêgamy po nie na pocz¹tku dla szpanu
lub aby pomog³y nam zapomnieæ o problemach.
Nastêpnie bardzo czêsto bierzemy lub pijemy dla
zabawy (by lepiej siê bawiæ). Jednak to wszystko czêsto
wymyka nam siê spod kontroli i wtedy zaczynaj¹ siê k³opoty. Przewa¿nie nawet nie zauwa¿amy zmian w naszym
zachowaniu czy w iloœci brania b¹dŸ picia. Najgorsze jest
to, ¿e nasi najbli¿si nie potrafi¹ nam pomóc bo gdy zauwa¿aj¹ problem czêsto jest ju¿ za póŸno… Przera¿aj¹ce
jest to, ¿e w czasie próby pomocy reakcje s¹ agresywne
przewa¿nie koñcz¹ siê k³ótni¹, p³aczem, wyzwiskami b¹dŸ
przys³owiowym uciekaniem od tematu. Wiêc pomyœlmy
o naszych m³odszych znajomych, nie wprowadzajmy ich
w to samo bagno w które sami zostaliœmy wci¹gniêci…
Kicajek

Trochê o na³ogach
Zrobi³a siê przez chwilê w grupie III moda na rzucanie
palenia. Na chwilê. Bo siê okaza³o, ¿e „trudno wytrzymaæ
bez fajki”, „ stres taki, ¿e cholera bierze”, coœ atrakcyjnego mija ciê bezpowrotnie. A mnie siê uda³o. Bez silnej
woli, katowania siê, za¿erania stresu i tycia. Najzwyczajniej w œwiecie poczu³am pewnego dnia, ¿e z tym paleniem to jest jedna wielka œciema, ¿e nic, absolutnie nic
nie dostajê wraz z wypalon¹ fajeczk¹. No bo stres taki
jak by³, jest ; nuda nie rozwiewa siê w dymku; atrakcyjnoœci nie przybywa jakoœ, a kasa leci… Zrozumia³am, ¿e
ktoœ mnie tutaj robi w bolo kolorowymi, b³yszcz¹cymi
pude³eczkami zawieraj¹cymi totalne gó…o. I z³oœæ mnie
wziê³a.
Jedyny powód, jaki ka¿e nam siêgaæ po fajkê, i po nastêpn¹ i kolejn¹ to uzale¿nienie od nikotyny (to jest substancja czynna w papierosach i ona uzale¿nia fizycznie).
Jednak czy to uzale¿nienie daje nam jakieœ straszliwe
objawy, kiedy odstawiamy? Wiadomo, jak wygl¹daj¹ objawy odstawienia u narkomana, który bierze „twarde”,
kopn¹æ w kalendarz chce siê z bólu a psychika wyje.
Odstawienie papierosów nic takiego nie powoduje. G³ód
nikotynowy to lekkie ssanie i niepokój przypominaj¹ce
zwyk³y g³ód i zwykle mija po kilku minutach od pojawienia siê. Ca³a reszta, przekonanie ¿e nie wytrzymam to
w³aœnie efekt „wkrêtu”, ¿e tak niezwykle trudno jest
prze¿yæ bez fajki i takie wielkie to nieszczêœcie. Swoj¹
drog¹ ciekawe, ¿e ¿aden niepal¹cy cz³owiek nie zazdroœci palaczowi, za to odwrotnie i owszem.
Ze swojego doœwiadczenia wam powiem, ¿e te s³awetne objawy g³odu nie s¹ bardziej dokuczliwe ni¿ lekka
czkawka, a mijaj¹ bezpowrotnie po 3 tygodniach, nie ma
czegoœ takiego jak jedna fajka czy jeden mach, jest tylko
kolejny smutny cykl trucia siê i œmierdzenia. Z jak¹¿ radoœci¹ i satysfakcj¹ mo¿na powiedzieæ œwiatu, gdy przychodzi czas na fajeczkê „dzieki, nie œmierdzê” , czego
wam z ca³¹ szczeroœci¹ ¿yczê.

S

trasznie szybko nowy numer idzie a Dana w dalszym ci¹gu nie urodzi³a. Mo¿e m³ode, co na œwiat
przyjdzie, wie, ¿e nie ma siê co pchaæ? Z drugiej
jednak strony ten œwiat wcale nie jest taki z³y. W sobotê
gada³em d³ugo ze studentami, nawet byli zainteresowani Waszym losem. Pod koniec rozmowy któraœ ze studentek podzieli³a siê refleksj¹, i¿ w takim miejscu jak
nasz oœrodek nie jest Ÿle. Doroœli raczej ¿yczliwi i zainteresowani dziewczêtami. Zawsze trzeŸwi i skorzy do rozmowy. Du¿o wolnoœci i mo¿liwoœci bycia odpowiedzialnym za swój los. Jak ktoœ chce, mo¿e sie rozwijaæ i zmieniaæ. Po tej rozmowie mnie z kolei dopad³a refleksja, ¿e
tak rzeczywiœcie jest. Wszyscy doroœli w tej firmie, niezale¿nie czy nas lubicie czy nie, s¹ chêtni do pomocy i zainteresowani ¿ywo Waszym losem, nikt nie szczêdzi czasu
na bycie z Wami. Pytanie tylko, czy macie drogie dziewczêta moc, by z nas korzystaæ?
Pad³o te¿ pytanie jaki jest g³ówny, najwa¿niejszy cel pobytu w oœrodku. Trochê siê wtedy zaduma³em, bo chcia³em
odpowiedzieæ prosto i krótko. Wysz³o mi, ¿e (w moim
myœleniu) celem pobytu w oœrodku jest danie Wam umiejêtnoœci do bycia dobrym i szczêœliwym cz³owiekiem. Dla
ka¿dego cz³owieka szczêœcie oznacza co innego, a to
ukoñczenie szko³y, a to ustawienie siê w ¿yciu, a to posiadanie kasy, a to znalezienie mê¿a- ¿ony i wychowywanie
dzieci. ¯eby cokolwiek z tego mieæ trzeba byæ dobrym cz³owiekiem, nie krzywdziæ innych, byæ wprost w stosunku do
ludzi, mieæ otwart¹ g³owê i duszê na innych. Tego staramy siê Was, dziewuszki drogie, uczyæ poprzez gadanie,
pokazywanie, prze¿ywanie. Nie bójcie siê korzystaæ.
Jest póŸna noc, w internacie wszyscy poza mn¹ i portierem ju¿ œpi¹. W taki czas cz³owiek staje siê bardziej refleksyjny i chêtny do rozmyœlañ. Idê wiêc sobie porozmyœlaæ, a Wam dziewczêta dobrych snów o dobrym ¿yciu.
Tomek

Nasze
solenizantki
06.11.09 – Monika Kuzdak
11.11.09 – Ma³gorzata Kacprzak
25.11.09? – Mi³osz Stu³a
08.12.09 – Sylwia Wawer
29.12.09 – Ania Smentek,
oraz Klaudia Dworniczak
28.12.09 - Agnieszka Lach
24.12.09 – Sabina Kolybaj
12.12.09 – Rafa³ Banaszczyk
29.12.09 – Jacek Kafka

- Niech Wam s³onko
ciep³o gra, niech Wasz
uœmiech d³ugo trwa,
nie traæcie swej weso³ej minki, dziœ s¹ Wasze Urodzinki!

STRONA 4

Bajka o Czerwonym HUMOR
Kapturku:))xD

S

³onecznym rankiem wybra³em
siê na spacer po lesie. Po
gwizduj¹c weso³o przemierza³em w³aœnie niewielk¹ polanê,
gdy nagle zza krzaka wyskoczy³a znana k³usowniczka Czerwony Kapturek.“- Aaa! Mam ciê, Wilku, stary ca-

pie - wykrzyknê³a uradowana mierz¹c
do mnie ze sztucera - Rêce do góry,
ogon pod siebie! - za¿¹da³a.“Wykona³em rozkaz i na wszelki wypadek
poinformowa³em:“- Podnios³em ³apy,
schowa³em ogon, nie wykonujê ¿adnych gwa³townych ruchów i nie mam
przy sobie broni.“- Twoje szczêœcie,
inaczej ju¿ dawno bym do ciebie wygarnê³a - powiedzia³a dziewczynka
poprawiaj¹c okulary na nosie - Czy
mo¿esz przesun¹æ siê trochê w prawo? - spyta³a.“- Niby po co?“- Chcia³abym mieæ ciê na muszce.“Us³u¿nie, jak na gentlemana maj¹cego do
czynienia z kobiet¹ przysta³o, zrobi³em krok w prawo.“- Nie tak, tak jeszcze gorzej, chodzi³o mi o moje prawo.“- Teraz dobrze? - zapyta³em przesuwaj¹c siê o dwa kroki w lewo.
Przy³o¿y³a oko do celownika optycznego i uœmiechnê³a siê z zadowoleniem.“- W porz¹dku, twój ³eb mam
teraz na muszce - orzek³a.“- £atwiej
by³oby po prostu przesun¹æ lufê - poinstruowa³em fachowo.“- Wiem, ale
nie mogê, bo zaczepi³am cynglem o
ga³¹Ÿ.“- Oooo, to bardzo niebezpieczne, fuzja mo¿e wystrzeliæ! - przerazi³em siê.“- Niebezpieczne dla kogo:
dla mnie czy dla ciebie? - Czerwony
Kapturek przechyli³ siê do przodu.“Ostro¿nie, nie ruszaj siê! - zaskomla³em.“- No, no, nie pozwalaj sobie,
ty leœny zbóju... To ty siê nie ruszaj,
bo wygarnê! Co tam niesiesz w koszyku? No, gadaj!“- Ot, trochê ³akoci
dla chorej babuni - wyjaœni³em - i fla-

szeczkê wina.“- Flaszeczkê?! - by³a
mile zaskoczona. - Dawaj to prêdzej!“Poda³em jej koszyk. Wprawnym
uderzeniem dna butelki o kolano wybi³a korek i spróbowa³a zawartoœci.“Niez³e, nie masz tego wiêcej?“Bezradnie roz³o¿y³em ³apy.“- Szkoda, w
takim razie bêdê musia³a ciê
trzepn¹æ - powiedzia³a opychaj¹c siê s³odyczami z koszyka.“Zaczekaj chwilkê - zaskomla³em - przypomnia³em sobie o
czymœ bardzo wa¿nym. Mam
w piwnicy jeszcze parê butelek tego dobrego wina, móg³bym ciê zaprosiæ...“- Trzeba
by³o od razu tak mówiæ - lico
Czerwonego Kapturka rozjaœni³ promienny uœmiech.“Poszturchiwany luf¹ sztucera w
plecy poprowadzi³em Czerwonego Kapturka do piwnicy. Nie
bêdê ukrywa³, poci¹gnêliœmy
sobie kapkê. Potem œpiewaj¹c weso³e piosenki ruszyliœmy w las. W³aœciwie sam nie wiem sk¹d na naszej drodze wzi¹³ siê niedŸwiedŸ. Nie
pamiêtam dok³adnie jak to by³o, ale
zdaje siê, ¿e coœ tam mu siê nie podoba³o...
NiedŸwiedŸ jeszcze dysza³, gdy Kapturek zostawi³ go na drodze. Poniewa¿ dziewczynka czêsto traci³a równowagê wzi¹³em od niej broñ.“No i
w³aœnie wtedy spotkaliœmy gajowego. Ku memu zaskoczeniu przewrotny bachor, Czerwony Kapturek, pad³
przed gajowym na kolana i ze ³zami
w oczach b³aga³ o ratunek:“- To ten
stary potwór uprowadzi³ mnie,
biedn¹ sierotê, w las - p³aka³a wskazuj¹c mnie paluchem.“Rozeœmia³em
siê, gdy¿ by³ to czysty nonsens. Ja,
spokojny, zacny Wilk, kidnaperem?!“Ale¿, panie gajowy, to akurat wszystko by³o na odwrót - zarechota³em. To jej broñ.“Gajowy nie by³ w tak dobrym nastroju jak ja i nie udzieli³ mu
siê mój œmiech. Spojrza³ tylko wymownie i wzi¹³ mnie na muszkê.
Dwa lata za nielegalne posiadanie
broni, cztery za uprowadzenie i demoralizacjê nieletniej oraz rok za niedŸwiedzia, który na rozprawie zapar³
siê, ¿e malutka s³abiutka dziewczynka da³a mu taki wycisk.“Razem siedem lat ogrodu zoologicznego.“Znowu bêdê musia³ ogl¹daæ te potworne dzieciaki przez taki szmat czasu!

Nauczycielka prosi Jasia:
- Jasiu wytrzyj tablicê.
- Nie.
- Jasiu wytrzyj!
- No dobra. Ale gdzie jest szmatka?
- Poszukaj gdzieœ w szafce.
Przez ten czas nauczycielka pyta dzieci:
- Kochane dzieci co napisalibyscie
na moim grobie gdybym umar³a?
A Jasiu znalaz³ szmatê i mówi:
- Tu le¿y ta szmata!
NAUCZYCIEL ODDAJE JASIOWI
KLASÓWKÊ.ZAMIAST OCENY NAPISA£ IDIOTA. “JAŒ SPOJRZA£ NA
KARTKÊ,POTEM NA NAUCZYCIELA
I MÓWI: “-ALE PAN JEST ROZTARGNIONY.MIA£ PAN WYSTAWIÆ OCENÊ,A NIE PODPISYWAÆ SIÊ
Ma³gosia ma pierwsza miesi¹czkê,
nie wie biedna co siê sta³o i pokazuje Jasiowi swój“problem. Jasiu ogl¹da z wielkim zainteresowaniem, i rzecze:“- Nie wiem, Ma³goœka, na mój
gust, to Ci jaja urwa³o.
Jasiu czeka z mam¹ na samolot.
Jasiu: - mamo siku.
Mama na to: - nie, bo zaraz przyleci
samolot.
Po jakimœ czasie: - Mamo leci!
- Gdzie?!
- Po nogawkach........
Wchodzi nauczyciel do klasy i mówi:
-Wszyscy nienormalni proszê wstaæ!
Wstaje Jasiu a nauczyciel sie go pyta:
-Jasiu dlaczego wsta³eœ?
A Jasiu na to: -No bo mi g³upio jak
pan tak sam stoi...
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£¹czymy siê z Europ¹
J

ak ju¿ wiecie, nasz oœrodek bierze udzia³ w projekcie miêdzynarodowym dla m³odzie¿y
„Most nad wzburzona wod¹” .
Pod koniec paŸdziernika nasza kierownik, dyrektor, oraz P. Marcin Melon wyjechali do W³och na obczajkê,
by dowiedzieæ siê czegoœ o ziomach,
którzy maj¹ do nas przyjechaæ tu
07.12.09. Bêd¹ u nas tydzieñ do
14.12.09 wiêc, drogie kole¿anki, nie
szukajcie mi³oœci u W³ochów, bo jednak jest trochê kilometrów ?. Ma³o
tego, zaproszenia jeszcze maj¹ takie
pañstwa jak: Bu³garia, Hiszpania,
Rumunia, Francja. Ju¿ teraz kó³ko
teatralne szykuje siê aby powaliæ wystêpami ca³¹ Europê. Uogólniaj¹c to
w³aœciwie to bêdzie g³ówn¹ atrakcj¹.
Nasz papa dyrektor szykuje tak¿e niespodziankê dla naszych goœci… Otó¿
organizuje warsztaty z wystêpami. Czy
sam wyst¹pi, nie wiemy, ale wspólny
z Europ¹ wystêp na pewno wysma¿y.

Wystêpy odbêd¹ siê w Karolince i u
nas na sali gimnastycznej. Bariera,
która bêdzie jedn¹ z najgorszych, to
bieg³oœæ w jêzyku angielskim wiec zeszyty na ³awê i do nauki (kó³ko Angielskiego we czwartki) ?.Na szczêœcie nie bêdzie nikt robi³ feryjnej bo
nocowaæ bêd¹ w Sportowej Dolinie,
tylko W³osi na gr. 2.
Dziewczyny musicie podzieliæ siê
prysznicami.. ?
Ale nie tak prêdko.. poza naszym
oœrodkiem bêdzie akcja Witor i
Œl¹sk.. Kopalnie, muzea.. itd. Wiecie..
Wszystko, co nudne.. wiec nie zapeszaj¹c, byæ mo¿e, ¿eby tak nudno nie
by³o, to zrobi siê dyskotekê. Miejmy
nadziejê, ¿e trafimy w ich gusta muzyk¹, by siary nie by³o.. Majteczki w
kropeczki odpada … zreszt¹.. i tak
polskiego znaæ perfekt nie bêd¹ ani
³aciny….
Klaudia Putko

Nasz dyrektor Tomasz Stu³a, kierownik Agata Marek oraz anglista
Marcin Melon przed nasz¹ partnersk¹ szko³¹ we W³oszech

Kilka faktów o projekcie „Most
nad wzburzon¹ wod¹” („Bridge
over troubled water”):
CZY WIECIE, ¯E:
- Kalabria, w której w paŸdzierniku
przebywali pan Tomek, pani Agatka i
pan Marcin, to jedna z najbiedniejszych w³oskich prowincji, zmagaj¹ca siê z bezrobociem i przestêpczoœci¹ (mafia), mo¿e siê za to pochwaliæ piêknymi widokami (na zdjêciu).

- Ponad 70 osób (dzieci i doros³ych
bêdzie naszymi goœæmi w grudniu.
Najwiêcej, bo ponad 30 przyjedzie z
Francji.
- Ju¿ teraz mo¿emy zobaczyæ zdjêcia
naszych nowych europejskich znajomych. Wystarczy zarejestrowaæ siê
na portalu www.facebook.com (taki
ogólnoeuropejski odpowiednik portalu nasza-klasa.pl) i tam do³¹czyæ do
grupy „Bridge over troubled water”.
Niektóre zdjêcia s¹ te¿ na oficjalnej
stronie projektu - www.botw.webpark.pl.
- Kto chce porozmawiaæ z naszymi
goœæmi, mo¿e uczyniæ to na specjalnym
forum
pod
adresem
www.botw.freeforums.org. Jeœli nie
czujecie siê na si³ach w pisaniu po
angielsku, poproœcie o pomoc nauczyciela angielskiego, na pewno
zostanie z Wami po lekcjach i chêtnie Wam pomo¿e.
- Czêœæ z Waszych kole¿anek ju¿ zarejestrowa³a siê na facebooku i na
forum, niektóre nawi¹za³y ju¿ kontakt
z zagranicznymi uczniami i uczennicami, a kr¹¿¹ plotki, ¿e jedna z nich
wpad³a w oko przystojnemu 18-letniemu Bu³garowi!
- Ju¿ w marcu przysz³ego roku nasze
uczennice i nauczyciele wybior¹ siê
do Rennes we Francji.
- Francuska szko³a zaprezentuje
swoje przedstawienie poœwiêcone
kwestii szacunku miêdzy dziewczêtami i ch³opcami, we Francji zbiera³o
ono bardzo wysokie oceny.
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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!
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”
)

Natchnienia
nasze...

W pi¹tkowe jesienne popo³udnie,
przemierza³am poci¹giem drogê do
domu.
Nagle poci¹g zatrzyma³ siê, gdy spojrza³am przez okno, serce zaczê³o biæ
przyœpieszonym tempem, nie dowierzaj¹c takiemu piêknemu widokowi,
które zaimponowa³o mi strachem,
sw¹ urod¹ i niewinnoœci¹. Przetar³am oczy lecz nie okaza³o siê to snem.
Za oknem rozpoœciera³ siê widok,
nieskazitelnie piêknej toni wód, które zdawa³y siê nie mieæ koñca. Na
ciemnej ziemi uœcielone by³o kwiatami i krzewami, których dot¹d oczy
moje nie widzia³y. Do nieba siêga³y
korony œwierków, dêbów, kasztanów.
S³oñce odbijaj¹ce sw¹ urodê promieni, przegl¹da³o siê w mokrej damie.
Na niebie ukazana by³a têcza, by³ to
pocz¹tek zimy a ja by³am przekonana, ¿e trafi³am do raju, gdzie czas nigdzie nie pêdzi. W tej jednej chwili
poczu³am, ¿e piêkno, które zdominowa³o strach jest mi bardzo potrzebne, aby ¿ycie mia³o sens. Najpiêkniejsze jest to, ¿e poci¹g zatrzyma³ siê
na ob³okach. Pode mn¹ by³o jakieœ
dwanaœcie metrów i nic poza tym,
prócz piêkna nazywanego natur¹.
Lecz to, co piêkne, trwa tylko chwilê
mimo tego, ¿e œmia³abym powiedzieæ, ¿e trwa³o to ca³¹ wiecznoœæ……
XXX

Mój ból nie jest spowodowany samookaleczeniem. Jest to ból, który znosi³am przez tyle czasu, a teraz muszê
siê podnieœæ .Wszystkie me cierpienia przez was, wszystko co prze¿y³am, teraz muszê o tym zapomnieæ.
Nie wiem czy to siê w ogóle uda, gdy¿
blizny w pamiêci pozostaj¹. Teraz, gdy
Ciê nie widujê, nie mam z tob¹ kontaktu, jest mi o wiele ³atwiej.
Staram siê nie myœleæ o tym, co by³o
i co mog³o by siê ze mn¹ staæ, gdybym by³a tam…
Myœli me coraz czêœciej wracaj¹ do
tamtych sytuacji, a¿ p³akaæ mi siê
chce...
YYY

Wra¿enia
z Oœrodka

M

oje wra¿enia z M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego w Radzionkowie s¹ bardzo dobre, chocia¿ przyjecha³am tu
wystraszona i Ÿle nastawiona do
Oœrodków, poniewa¿ m³odzie¿ w
moim mieœcie m.in. kole¿anki, mówi³y mi, ¿e pewnie ciê¿ko bêdê mia³a
i ¿e na pewno od razu dziewczyny
bêd¹ chcia³y mnie zbiæ.Trochê siê tym
przejê³am, bo to jest mój pierwszy
Oœrodek, do którego tu przyjecha³am
z domu rodzinnego. Gdy przyjecha³am z rodzicami przyjê³a mnie pani
Jola Dziewiêcka-wicedyrektor Oœrodka i trafi³am na grupê 3.Pan Pawe³
Grabczyñski xD wyt³umaczy³ mi
wszystko, czyli jak codziennie mija
ka¿dy dzieñ w Oœrodku m.in. o obowi¹zuj¹cych dy¿urach i gotowaniu w
grupie. Trochê siê zdziwi³am, ale
pozytywnie. Mia³am wra¿enie, ¿e
bêdê mia³a ciê¿ko z za³apaniem
wszystkiego, ale naszczêœcie poradzi³am sobie ze wszystkim. Dziewczyny bardzo ciep³o mnie przyjê³y, z czego bardzo siê cieszê, bo do dziœ mam
bardzo dobry kontakt z nimi, razem
siê wyg³upiamy i razem pomagamy
sobie w potrzebie i na pewno nie zamieni³abym tej grupy na ¿adn¹ inn¹...
Naprawdê mi³o zaskoczy³ mnie ten
Oœrodek Wychowawczy i jestem równie¿ zadowolona z ocen w szkole...
P.S. Cieszcie siê, ¿e tu trafi³yœcie, a
nie do Krakowa do Oœrodka z siostrami Zakonnymi, to rada dla nowych
dziewczyn... bo ja jestem wdziêczna,
¿e akurat do tego miejsca trafi³am,
bo bardzo mi siê tu podoba...
Klaudia D.
Pozdro
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Nasza-klasa Co to jest Facebook.com??
czy fotka? J

M

oim zdaniem nasza-klasa
spada na psy!!! Te œledziki i
ocenianie zdjêæ, po co to
nam? Czy nasze twarze maj¹ komentowaæ obcy ludzie, którzy nas nie znaj¹
i maj¹ prawo oceniaæ nas? Za³o¿ê
siê, ¿e prawie ka¿da z nas ma zapewne znajomego na n-k, którego
nigdy nie widzia³a na oczy, a te zdjêcie jest dlatego, ¿e ma ³adn¹ buŸkê i
kaloryferek na brzuszku. Jest prawie
jak na fotce, utworzono albumy ze
zdjêciami. Ten œledzik jest beznadziejny, dra¿ni wiêkszoœæ u¿ytkowników,
a szczególnie ludzi powa¿nych i mniej
powa¿nych. Np. u Klaudii P dra¿ni j¹
kolega.
Dyjaczek

est to super stronka, na której
zak³ada siê swoj¹ pocztê i po
znaje siê ludzi z ca³ego œwiata.
Ja dziêki temu ju¿ wczeœniej pozna³am ludzi, którzy maj¹ do nas przyjechaæ. Jest jednak jeden warunek...
Klikamy po angielsku. Ale nie jest to
nic trudnego, gdy siê korzysta z s³ownika który mo¿na znaleŸæ w Internecie. Korespondowanie z tej poczty

daje mi mo¿liwoœæ na lepsze poznanie jêzyka angielskiego, oraz obyczajów ludzi z ca³ego œwiata. Jest to naprawdê fajna sprawa, szczególnie, ¿e
jesteœmy nastolatkami i lubimy serfowaæ na necie poznaj¹c ludzi...
Polecam ka¿demu tê stronkê. Ja z
niej jestem bardzo zadowolona ?
Klaudia Putko

Moje wspomnienia z wakacji w Hiszpanii

N

a wakacje pojecha³am do mojej siostry, która
obecnie mieszka w Mostolec niedaleko Madrytu.
Nie by³o jednak tak mi³o, poniewa¿ siostra za³atwi³a mi pracê i przez ca³e dwa miesi¹ce opiekowa³am
siê dwójk¹ dzieci (jedno 5- letnie, a drugie 3- letnie). Chodzi³am z nimi na basen i do parku, gdzie by³y piêkne place zabaw i by³o nam bardzo dobrze. Mogê powiedzieæ, ¿e
mam ju¿ przyuczenie do bycia matk¹, he he … Natomiast
co niedzielê jeŸdziliœmy ca³¹ rodzink¹ w góry. By³o przepiêknie, cudownie. Zwiedzi³am Madryt, jest przepiêkny,
widzia³am wiele wspania³ych budowli jakich nie ma w
Polsce, widaæ na zdjêciach. Ostatni tydzieñ wakacji by³
najwspanialszy. Byliœmy w Santander, w domku, w górach piêtnaœcie kilometrów od morza. Pogoda by³a wspania³a, œliczne widoki, a ja spali³am sobie (…) heh nie
powiem co. Jak byœcie mia³y okazjê jechaæ do Hiszpanii
to polecam, bo naprawdê WARTO.
Pozdrawiam Gaculinka =)
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Nasze recenzentki
polecaja
Jak nas informuje Agnieszka, nasza
nowa bibliotekarka, najwiêcej ksi¹¿ek , bo a¿ 16, do dnia dzisiejszego
przeczyta³a Agnieszka Lach. Na drugim miejscu jest Kinga Jussak.
Trzecie miejsce zajmuj¹ Agnieszka
Szuwarska i Monika Dyjak, które
przeczyta³y po 11 ksi¹¿ek. Natomiast
Agnieszka Maciejewska i Sylwia
¯em³a przeczyta³y po 10 ksi¹¿ek i
zajmuj¹ czwarte miejsce w rankingu
wypo¿yczanych ksi¹¿ek. Niestety s¹
tez osoby, które w ogóle nie odwiedzaj¹ biblioteki do nich nale¿¹:
1 Ada Dzierkowska
2 Anna F¹fara

3 Wiola Kojs
4 Jowita Liwerska
5 Julia Matuszewska
6 Dorota Mochalska
7 Kinga Michalewicz
8 Malwina Sordyl
9 Monika B³asiak
10 Monika Cuper
11 Monika Gacek
12 Kasia Grol
13 Sabina Kolybaj
14 Monika Kozak
15 Natalia Mackiewicz
Bardzo nam jest przykro ze te osoby
tyko tyle przeczyta³y ksi¹¿ek od wrzeœnia do listopada.

WYCIECZKA DO
CZESTOCHOWY

D

nia 6 paŸdziernika w godzinach porannych ca³¹ szko³¹
pojechaliœmy na pielgrzymkê
do Czêstochowy. W autobusie by³a
pozytywna atmosfera. Gdy dojechaliœmy na miejsce pielgrzymki, ogarnê³o nas du¿e wra¿enie. Niektóre z
nas uda³y siê na wie¿ê i by³y bardzo
zachwycone piêknymi widokami, pomimo tego, i¿ wejœcie na sam¹ górê
tej wie¿y by³o ciê¿kie, to ¿adna z nas
tego nie ¿a³owa³a. Odby³a siê tak¿e

droga krzy¿owa, w której bra³yœmy
udzia³. Ponadto podziwia³yœmy ca³¹
piêkn¹ Bazylikê. Po zwiedzaniu Jasnej Góry pojechaliœmy do Leœniowa, gdzie odby³a siê msza w naszej
intencji i wszystkich osób z MOW.W
czasie drogi powrotnej dosta³yœmy
pami¹tki (obrazki). Uwa¿am, i¿ wycieczka by³a mecz¹ca, a zarazem ciekawa i owocna.
Sylwia ¯em³a

„List w butelce”
Pewnego dnia Quinn znalaz³a butelkê ze zwitkiem papieru w œrodku, który
okaza³ siê listem od dziewiêcioletniego ch³opca. Pocz¹tkowo nie zwróci³a
na to uwagi i chcia³a wyrzucic j¹ do
œmietnika. Co siê dalej dzieje, przeczytajcie sami. Czytaj¹c t¹ ksi¹¿kê ”List w butelce” - wchodzicie w swój
œwiat i czujecie siê, jakby to wszystko
by³o o was i nic was nie obchodzi poza
tym œwiatem , nawet to, co siê dzieje
na grupie czy w oœrodku. Odchodzi
od was ca³y smutek, a tak¿e z³e chwile, wtedy czujecie siê wolne jak ptaki,
które fruwaj¹ w ob³okach. Ja czytaj¹c
t¹ ksi¹¿kê nie potrafi³am siê od niej
oderwaæ. Nawet jak pan Tomek mia³
nockê, a ja chcia³am czytaæ to bawi³am siê z nim w ciuciubabkê. Naprawdê zachêcam was do przeczytania tej ksi¹¿ki, jest naprawdê super!
Patrycja Pawlonka

Natchnienia
nasze...
,,Nadzieja
w mi³oœci”
Gdyby mi³oœæ potrafi³a mówiæ,
powiedzia³aby Ci : ,,¯yjesz, aby
kochaæ, kochasz, aby ¿yæ .”
Gdyby mi³oœæ potrafi³a czytaæ w
myœlach, œmia³aby siê z ludzi.
Gdyby mi³oœci nie by³o wo³alibyœmy : ,,GDZIE JESTEŒ!?.” Bo
mi³oœæ dla cz³owieka jest skarbem i nagrod¹ za przeczekany
w ciszy czas. Bo mi³oœci¹ w ¿yciu
darzymy jeden raz…
A.Kojs

