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Motto numeru:
Tylko niektórzy stawiaja czola prawdziwemu
swiatu walczac o swoje marzenia.

W tym numerze:
Specjalny dodatek poœwiêcony projektowi europejskiemu „Bridge
over troubled water”

...bo nieznajomoœæ
regulaminu szkodzi!

D

nia 21.11.2009 roku odby³ siê
oœrodkowy konkurs „Znam
regulamin oœrodka”. zorganizowany przez Pani¹ Ma³gorzatê Bobek, Mariê Czajkê i pana Leszka
Wêgrzyna. W sk³ad komisji, która
odpowiada³a za uczciwy przebieg
konkursu wchodzili: Pani Agata Marek, Pani Bo¿ena Charczuk i Tomasz
Stu³a (ŒWIE¯Y TATA). Konkurs przebiega³ w bardzo napiêtej atmosferze,
bo wszyscy chcieli wygraæ i zdobyæ
pierwsze miejsce. Konkurs wygl¹da³ prawie jak Milionerzy heh by³y ko³a
ratunkowe, które mo¿na by³o wykorzystaæ. Pytania by³y i ³atwe i trudne,
mo¿e nie a¿ takie trudne jak skomplikowane. Pierwsze miejsce zajê³a
z nagrod¹ 500 z³ zajê³a grupa IV, któr¹

reprezentowa³y Kinga Michalewicz i
Zuzanna Klincewicz . Drugie miejsce
z nagrod¹ 400z³ zajê³a grupa V reprezentowana przez Kingê Rynio i
Sylwiê Wawer. Walka o trzecie miejsce by³a bardzo zawziêta. Komisja
zdecydowa³a, ze trzecie miejsce ex
equo z nagrod¹ 200z³ zajê³y: grupa I
reprezentowana przez Monikê Gacek
i Katarzynê Skabek, grupa II reprezentowana przez Agnieszkê Lach i
Agnieszkê Maciejewska oraz grupa
III reprezentowana przez Ma³gorzatê
Fritsch i Patrycjê Pawlonkê. By³o bardzo fajnie, mo¿e odbêdzie siê jeszcze kiedyœ podobny konkurs?!
Wszystkim grupom serdecznie gratulujemy.
Redakcja

Broñmy prawdziwego
œw. Miko³aja!

Chcemy, aby dzieci w Polsce wiedzia³y, ¿e œw. Miko³aj to nie ¿aden krasnal
mieszkaj¹cy w Finlandii, lecz biskup,
kierowa³ siê ewangeliczn¹ zasad¹
dawania ja³mu¿ny i czynienia dobra
bez rozg³osu.
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Kalendarium Stycznia
1 Styczeñ
Nowy Rok
Œwiatowy Dzieñ Pokoju
6 Styczeñ
Trzech Króli
Pocz¹tek Karnawa³u
7-8 Styczeñ
Prawos³awne Bo¿e Narodzenie
8 Styczeñ
Dzieñ Sprz¹tania Biurka
15 Styczeñ
Dzieñ Wikipedii
17 Styczeñ
Dzieñ Dialogu Z Judaizmem
21 Styczeñ
Dzieñ Babci
22 Styczeñ
Dzieñ Dziadka
27 Styczeñ
Miêdzynarodowy Dzieñ Pamiêci o Ofiarach Holokaustu (ONZ)
31 Styczeñ
Dzieñ Jana Bosko (Katolickie)

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…

Mi³osz Stu³a 30.11.
Sylwia Wawer 08.12.
Rafa³ Banaszczyk 12.12.
Sabina Kolybaj 24.12.
Agnieszka Lach 28.12.
Klaudia Dworniczak 29.12.
Jacek Kafka 29.12.
Ania Smentek 29.12.
Agnieszka Maciejewska 1,01.
Marcin Melon 4.01
Andrzej Dziewiêcki 08.01.
Jola Dziewiêcka 09.01.
Katarzyna Skabek 12.01.
Monika Dyjak 21.01

Jak po³¹czyæ dwie role???
Wywiad Sylwii ¯em³y z p. Jakubem Weszk¹
Sylwia: Jak pan godzi szko³ê z prac¹ wychowawcy ?
P.Kuba: Jest to bardzo ciê¿kie ale lubiê to robiæ. Byæ nauczycielem i wychowawc¹.
Sylwia: Jaki ma pan do tego stosunek?
P.Kuba: No w³aœnie, sam zadajê sobie to pytanie. Bo wychodzi na to ¿e to co robie mnie krêci
i jest moj¹ pasj¹, która czêsto poch³ania mnie
bez reszty.
Sylwia: A jak bêdzie pan chcia³ za³o¿yæ rodzinê?
P.Kuba: To bêdzie problem bo doba nie ma 48h.
Co mnie wkurza w mojej pracy? Papierki, szczególnie w pracy nauczyciela. Biurokracja potrafi
zniszczyæ zapa³, nawet najwiêkszych idealistów.
Sylwia: Dlaczego siê pan na to zgodzi³? I jak to
wygl¹da³o?
P.Kuba: P.dyrektor zaproponowa³, na pewien
krótki okres, ¿ebym zast¹pi³ jednego wychowawcê 2gr.
Sylwia: Jak pan zareagowa³ na to pytanie?
P.Kuba: Ucieszy³em siê. Pomyœla³em sobie jak Czesio z „W³atców muh”:

Sylwia: Nie obawia siê pan, ¿e bêdzie panu ciê¿ko odejœæ w
grudniu?
P.Kuba: No jasne, ¿e bêdzie mi ciê¿ko, bo ju¿ by³em w podobnej
sytuacji pracuj¹c na gr5, gdzie zwi¹za³em siê z ca³¹ spo³ecznoœci¹ gr5 czyli dziewczynami i wychowawcami. To doœwiadczenie sprawi³o ¿e pozna³em ciê¿k¹ pracê wychowawcy, który na grupie musi byæ psychologiem, egzekutorem, mediatorem,

malarzem, tapeciarzem i jeszcze posiadaæ wystarczaj¹c¹ wiedzê z ka¿dego przedmiotu w szkole, aby pomóc wychowance
w przygotowaniu do lekcji lub zadania domowego.
Sylwia: Czy pana wyobra¿enia o pracy na grupie pokrywaj¹
siê z tym czego pan na razie doœwiadcza na
gr.2?
P.Kuba: Specyfika naszej pracy polega na tym
¿e nale¿y siê spodziewaæ wszystkiego w ka¿dym momencie. Na pewno jestem pod wra¿eniem naszych generalek, sam bym tak dok³adnie nie zrobi³.
Sylwia: Co pan mo¿e powiedzieæ o swoich
kontraktowych?
P.Kuba: No có¿ jedna z nich lubi wykorzystywaæ ludzi, momentami jej zachowania s¹ kompletnie niezrozumia³e. Mimo to ma momenty w
których potrafi siê wypowiadaæ jak doros³a dojrza³a kobieta. Kolejna kontraktowa to najbardziej rozkrzyczana, pe³na pretensji hanyska
na œwiecie. W wielu sytuacjach osóbka ta ma olbrzymie serce.
Ostatnia moja kontraktowa wychowanka ma jeden podstawowy problem, patrzê na ni¹ przez pryzmat 14 latki, któr¹ by³a 2
lata temu. Bardzo j¹ lubiê i trzymam za Ni¹ kciuki, ¿eby w ¿yciu
jej siê powiod³o i zrealizowa³a wszystkie swoje marzenia.
Sylwia: Jakie cechy powinien mieæ wychowawca?
P.Kuba: Dobry wychowawca powinien byæ opanowany, powinien mieæ powo³anie i praca powinna byæ jego pasj¹. Powinien
mieæ zainteresowania, hobby, pasje, którymi zainteresowa³by
swoich podopiecznych. Powinien byæ szczery i prawdziwy, bo
jeœli taki nie jest to m³odzie¿ od razu to pozna. Powinien te¿ byæ
wyrozumia³y i konsekwentny.

Sylwia: Dziêkujê za wywiad!
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AKTUALNOSCI

WOLONTARIAT

C
J

ak powsta³ sylwester? Dnia 31 grudnia 999 roku
ludzie myœleli, ¿e bêdzie koniec œwiata i wszyscy
zaczêli imprezowaæ, gdy¿ okaza³o siê, ¿e nic siê nie
sta³o, wiêc ludzie nazwali tak ten dzieñ.
Masz naœcie lat i wydaje Ci siê, ¿e Œwiat nale¿y do Ciebie! Chcia³abyœ aby ten Sylwestrowy wieczór by³ wyj¹tkowy, czujesz siê doros³a i
odpowiedzialna ale rodzice
nie chc¹ Ciê puœciæ na wymarzon¹ imprezê… Niestety, obawiam siê, ¿e skoro
tak postêpuj¹, to maj¹ ku
temu powody. Nie unoœ siê
honorem i nie trzaskaj
drzwiami, jeszcze nic straconego, pomyœl jak inaczej zaplanowaæ ten wieczór? Sylwester ma byæ œwiêtem, powodem do radoœci i do zabawy, ale niestety nie zawsze
tak jest. Mnóstwo osób nadu¿ywa tego dnia alkoholu,
czêsto te¿ siêgaj¹ po narkotyki, zazwyczaj uwaga doros³ych jest wówczas uœpiona i st¹d bior¹ siê nieszczêœliwe wypadki i bardzo przykre zdarzenia… Pewnie towarzystwo starszych osób bardzo Ci imponuje, ale naprawdê
nie warto ryzykowaæ zdrowia i ¿ycia dla jednej szalonej
nocy! Zamiast siê buntowaæ porozmawiaj ze znajomymi,
którzy maj¹ podobny problem i znajdŸcie wspólnie rozwi¹zanie

***
04.12.2009r obchodziliœmy w naszej szkole Dzieñ Regionalny w ramach projektu Piêkna nasza Polska ca³a –
ziemia tarnogórska. Wszystkie klasy pod opiek¹ wychowawców oraz koordynatorów projektu zaprezentowa³y w
obecnoœci ca³ej spo³ecznoœci efekty swojej pracy. By³y
inscenizacje, przedstawienia, prezentacja multimedialna oraz du¿o œl¹skiej energii.
Na zakoñczenie ku
zaskoczeniu wszystkich wychowanek nauczyciele zaprezentowali Romeo i Juliê po œl¹sku co wywo³a³o sporo
nieoczekiwanych pozytywnych emocji...

***
15 grudnia 2009r. jak co roku odby³o siê spotkanie by³ych pracowników naszego Oœrodka na mszy œwiêtej,
wspólnym kolêdowaniu i jase³kach przygotowanych specjalnie na tê okazjê przez nasze wychowanki pod okiem
p. Jacka.

o to jest wolontariat?? Jest to niezmierna satysfakcja z uczynku dla ludzi, którzy pragn¹ siê uczyæ
ca³e ¿ycie. Bardzo siê tym przejê³am gdy¿ zazwyczaj ludzie starsi przekazuj¹ nam ca³¹ nasz¹ wiedzê, któr¹
uzyskali przez ca³e ¿ycie ciê¿k¹ prac¹ i nauk¹.
Ja zaœ nie uczy³am siê obs³ugi kompa ani neta itp., a
jednak mog³am pomóc innym poznaæ „skomplikowane”
zasady tego.
Pojecha³am z dziewczynami z oœrodka do Miejskiej Bi-

blioteki w Bytomiu, gdzie kole¿anka p. Grabki poprosi³a
nas o pomoc. Dok³adnie - ¿ebyœmy pomogli poznaæ
komputer ludziom… starszym.
By³o to ciekawe prze¿ycie bo nigdy nie znajdowa³am
siê w roli nauczyciela, czegoœ co wydawa³o mi siê
³atwe i pojête, ale jednak przed tymi ludŸmi uchyli³am
czo³o.
Zafascynowa³o mnie to z jak¹ radoœci¹ i determinacj¹
walczyli o to, by mieæ w³adzê nad kompem…
Mimo tego, ¿e trzeba by³o nie lada cierpliwoœci op³aca³o siê poœwiêciæ im dwa razy jeden dzieñ w tygodniu. Mi³o by³o patrzeæ na ich sukcesy, bo ¿aden z nich
nigdy nie mia³ stycznoœci z komputerem.
Fajnie jest siê wgraæ w rolê nauczyciela dla osób w…
„przesz³ym wieku”.
Bo zamienienie jest fajne. Trzeba siê zamieniaæ, by
g³owa z karku nie spad³a :-)
Œmiesznie by³o na ten czas obróciæ role. Czu³am w³adze nad tymi ludŸmi. Ha!! ju¿ wiem dlaczego nauczyciele s¹ tacy przem¹drzali :-)
Klaudia Putko

SIKORECZKI
Zespó³ redakcyjny: Monika Dyjak,
Gosia Fritsch, Kasia Grol, Agnieszka
Lach, Klaudia Putko, Monika Zaj¹c.
Redaktorki naczelne: Jolanta Grzyœka i Maria Czajka. Redakcja techniczna: Marcin Melon

STRONA 4

www.nasze-klimaty.pl www.nasze-klimaty.pl

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...
Œwiêty Miko³aju…
Dzisiaj przed dniem Miko³ajkowym,
proszê Ciebie o zdrówko i dzieñ
spokoju.
Kiedy ranne zorze wschodz¹, a elf
cichutko ³ka na dzwoneczkach,
wtedy kieliszek taty iskrzy siê po
brzegach.
Nie dobry smak, gorzki zapach,
zamiast choinki chowam siê po
krzakach .
Pragnê by tata nie pow¹cha³ kieliszka,
¿eby zobaczy³ choinkê i mnie
swoj¹ córeczkê, Jego ma³¹ dziewczynkê .
Moje oczy chc¹ widzieæ iskrz¹ce
siê œwieczki ,
a nie szklane oczy ojca i jego rozpalone wódk¹ policzki.
Zadajê sobie pytanie czy moim zachowaniem sprawi³am to cierpienie?
Nie s³yszê odpowiedzi i Cierpiê bez
koñca.
Zamiast kolêd s³yszê g³os pijanego ojca .
Proszê Ciê abyœ pomóg³ mi pokonaæ ten lêk który mam nadzieje ¿e
snem jest.
Klaudia Putko

„Pod dobrymi
skrzyd³ami...”
W œrodê dnia 9 grudnia 2009 r. nasze laureatki konkursu literackiego i
plastycznego pojecha³y wraz z pani¹
Teres¹ Chodorowsk¹, wybitn¹ nauczycielk¹ jêzyka polskiego po odbiór
nagród do sali posiedzeñ w Krupskim M³ynie. Na
miejscu wyczytywane by³y prace
plastyczne, w tym
wyró¿nione zosta³y Monika Dyjak,
Kinga Jussak i
Patrycja Pawlonka. W konkursie
literackim bezkonkurencyjna zdaniem jury by³a
Klaudia Putko (na zdjêciu), która zajê³a I miejsca, nastêpnie II miejsce
zajê³a Klaudia Dworniczak. Wielkie
brawa i gratulacje dla tych dziewczyn,
które pos³u¿y³y siê wyobraŸni¹ literack¹ i dla dziewczyn, które posiadaj¹
talenty plastyczne. Serdeczne podziêkowania dla pani Teresy, która z cierpliwoœci¹ motywuje nas do okazywania swoich zdolnoœci.
KD

OSRODEK BEZ
PRZEMOCY, A
JEDNAK…
Czy prowokacja ustna mo¿e byæ powodem, gdy jedna z dziewcz¹t uderzy³a w twarz drug¹ ?
Czy wychowawcy widz¹, czy nie chc¹
widzieæ w jaki sposób rozwi¹zywane
s¹ napiêcia pomiêdzy dziewczêtami?
Sytuacja maj¹ca miejsce kilka dni
temu w naszym oœrodku jest karygodna i nie powinna mieæ miejsca. Jedna z wychowanek po wtr¹ceniu siê w
nie swoj¹ sprawê we w³asny sposób
wymierzy³a sprawiedliwoœæ uderzaj¹c swoj¹ kole¿ankê. Z³ama³a jeden
wa¿niejszy punkt regulaminu oœrodka. Takie zachowanie wedle regulaminu jest niedopuszczalne i zagro¿one kar¹ przeniesienia wychowanki do innego oœrodka. Tymczasem
nie zosta³y podjête w tym kierunku
¿adne kroki, wrêcz przeciwnie - sprawa zosta³a nierozstrzygniêta i wielka
niesprawiedliwoœci¹ by³oby gdyby
zosta³a zapomniana. Zlekcewa¿enie
tego faktu i nie wyci¹gniecie konsekwencji mo¿e prowadziæ do powtórzenia siê agresywnych zachowañ w
przysz³oœci w nadziei, ¿e kara i tym
razem nie zostanie poniesiona.
ADA DZIERKOWSKA

Biblioteka!!
Naszej Pani Asi nie ma. Pewnie wiecie ¿e jest w ci¹¿y i jest na zwolnieniu. Za Pani¹ Asie bibliotek¹ zajmuj¹
siê dziewczyny- mianowicie:
Agnieszka Maciejewska i Monika Dyjak. Dziwne jest to ze kilka dziewczyn
z grupy II ma najwiêksz¹ iloœæ przeczytanych ksi¹¿ek. Wœród nich s¹ takie które nie czytaja w ogóle ksi¹¿ek .
Moim zdaniem jest to niemo¿liwe.
Wydaje mi siê ¿e po prostu dopisywane by³y do kartoteki ksi¹¿ki bez czytania przez wychowanki. WprowadŸcie coœ takiego ¿eby sprawdzaæ osoby które wypo¿yczaj¹ ksi¹¿ki czy na
pewno czytaj¹ te ksi¹¿ki.
Monika Gacek
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Most nad wzburzon¹ wod¹ - Bridge over troubled water
dodatek specjalny na temat naszego projektu europejskiego

W

³aœnie zacz¹³ siê nasz miêdzynarodowy projekt „Bridge Over
Troubled Water” (Most nad
wzburzon¹ wod¹)… i ca³e zamieszanie
siêgnê³o zenitu. Pocz¹tkowo wyczekiwaliœmy w oknach naszych pokoi zagranicznych goœci, dziewczyny nawet z niecierpliwoœci wychodzi³y przed budynki naszych hotelików, a¿ w koñcu ujrzeliœmy
autokar wje¿d¿aj¹cy do Oœrodka, to byli
goœcie z Francji i W³och, poniewa¿ reszta zatrzyma³a siê w hotelu w Sportowej
Dolinie.
I wszystko siê zaczê³o, szum i podniecenie niektórych dziewczyn z grup, nawet
niefortunne zdarzenie mia³o miejsce, gdy

dziewczyny z grupy 5 tak by³y oczarowane i zafascynowane ch³opakami, ¿e
nie dosz³y do kosza na œmieci by je tam
wyrzuciæ, poniewa¿ szybciej by³o je
wyrzuciæ ko³o Jajcarni. No có¿, dziewczyny z wra¿enia po prostu o tym zapomnia³y, ale Pani Ola je szybciutko pogoni³a
i upomnia³a. Widaæ niektórym dziewczynom spodoba³o siê pogwizdywanie ch³opców, poniewa¿ sama niejaka Jowita Liwerska odpowiada³a im tym samym na
ich sygna³y, widocznie tylko tak potrafi³a
siê z nimi porozumieæ, ale ju¿ doœæ o niestosownym zachowaniu dziewczyn.
Przyjecha³y do nas 3 osoby z W³och, czyli
Pepe, Maria i nauczyciel Mr. Franco,
uczniów z Francji by³o 15 wraz z nauczycielami. Nastêpnego dnia grupa naszego
Oœrodka wytypowana do udzia³u w projekcie pojecha³a z goœæmi do Karolinki na
warsztaty prowadzone przez naszych
kochanych wychowawców i pana dyrektora Tomasza Stu³ê. Warsztaty muzyczne prowadzi³ pan Jacek Kafka i polega³y na nauczeniu naszych goœci piosenki „Ten szczególny dzieñ…”. Byliœmy
podzieleni na grupy i ka¿da bra³a udzia³ w
innych warsztatach, równie¿ goœcie z
Bu³garii, Hiszpanii i Rumunii uczestniczyli
w warsztatach. Warsztaty plastyczne z

panem dyrektorem Tomaszem Stu³¹ polega³y na odrysowaniu siebie nawzajem flamastrami na du¿ym arkuszu papieru i wype³nieniu rysunku wycinkami z gazet lub
farbami. No i w koñcu warsztaty taneczne z pani¹ Isabel, polega³y na nauczeniu
siê przeró¿nych ciekawych uk³adów prezentowanych przez zagranicznych goœci. Po zakoñczeniu ciekawych i pouczaj¹cych warsztatów ³¹czniczki: Klaudia
Putko, Klaudia Dworniczak i Beata Majchrzak wraz z wychowawcami i goœæmi
pojecha³y autokarami do Kopalni Srebra
w Tarnowskich Górach, tam podzieleni
wszyscy na grupy ruszyliœmy w g³¹b ziemi.

Odnieœliœmy dobre wra¿enie zadowolenia goœci z wycieczki do Kopalni Srebra i
pozytywne wra¿enie z pobytu u nas w
Polsce. Serdeczne podziêkowania dla
pana Marcina Melona, poniewa¿ dziêki
niemu nasz Oœrodek zorganizowa³ taki
projekt i genialnym pomys³em by³o wymyœlenie go, jesteœmy dumni z pana, panie
Marcinie. Taki projekt jest dla naszego
Oœrodka du¿¹ szans¹ poznania dzieci z
takimi problemami, z jakimi borykaj¹ siê
nasze dziewczyny z tego Oœrodka i du¿¹
szans¹ na podszkolenie jêzyka angielskiego, dlatego tez jesteœmy wdziêczne za
to.
Równie¿ serdecznie dziêkujemy dziewczynom gotuj¹cym z 2 grupy, m.in.
Agnieszce Maciejewskiej, Agnieszce
Lach i Sylwii ¯emle, poniewa¿ wykaza³y
siê talentami kulinarnymi i przede wszystkim wytrwa³oœci¹ mimo zmêczenia, obs³ug¹ przy obiadach, kolacjach itp. Dziêki,
dziewczyny, szacun naprawdê dla
was… Gor¹ce podziêkowania tak¿e dla
naszych wychowawców kochanych
zaanga¿owanych w projekt, za pomoc
w ca³ym przedsiêwziêciu, tak¿e nie mo¿emy zapomnieæ o naszej dyrekcji - za
wytrwa³oœæ.
Klaudia Dworniczak

Odwiedziny
Francuzów
na grupie I
W œrodê 10.12.2009r. odwiedzili nas wychowawcy i wychowankowie z Francji i
W³och. Przygotowa³yœmy dla nich poczêstunek, same upiek³yœmy dla nich pyszne
ciasto „kopiec kreta” i inne smako³yki. Ciasto bardzo im smakowa³o, poniewa¿ prosili na migi o repetê hehe. Nastêpnie zaproponowa³yœmy im wspólne zabawy: na

pocz¹tek „TWISTER”, udzia³ bra³y cztery
osoby, bardzo im siê to podoba³o, najlepsze by³y pozy. PóŸniej bawiliœmy siê w
„CIUCIU BABKÊ” by³o przy tym du¿o œmiechu i radoœci, brali w tym udzia³ starzy i
m³odzi. Œpiewaliœmy tez razem na dwa
g³osy po polsku i francusku „Panie Janie…
”. D³ugo ¿egnaliœmy siê, niektórym zakrêci³a siê ³ezka w oku. Nauczy³yœmy ich
mówiæ „PA BU•KA”. Wszyscy z zadowoleniem powtarzali za nami i puszczali
”ca³uski”. Jednego Pana nawet nazwa³yœmy „pa buŸka” i tak do dzisiaj zosta³o.

MONIKA GACEK
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Ile jest warta
nasza duma?

T

en miniony „europejski tydzieñ”
da³ mi do myœlenia. Obserwowa³em Was i sposób, w jaki
siê zachowujecie w sytuacjach, co by
nie mówiæ, wyj¹tkowych. No, bo nie
ka¿dego dnia mamy okazjê goœciæ
ludzi z 5 europejskich pañstw. Goœcie
byli Wami ogólnie zachwyceni, co nie
znaczy, ¿e wszystkie nasze dziewczyny zas³u¿y³y na pochwa³y w takim samym stopniu. Z dum¹ muszê przyznaæ, ¿e niektóre z Was s¹ ju¿ Europejkami pe³n¹ gêb¹ i absolutnie nie
powinny mieæ ¿adnych kompleksów
w kontaktach z ludŸmi z Zachodu.
Najbardziej dumny by³em chyba w
momencie, gdy Francuzi ze zdumieniem skar¿yli siê, ¿e trzy z Was odmówi³y przyjêcia od nich pieniêdzy w
podziêkowaniu za opiekê. Przez wiele dziesiêcioleci Polacy
pracowali na swoj¹ negatywn¹ opiniê w Europie,
utrwali³ siê stereotyp Polaka – cwaniaka, z³odzieja
samochodów, który zrobi
wszystko dla kilku euro.
Tymczasem trzy polskie
dziewczyny, które bynajmniej nie pochodz¹ z bogatych rodzin i którym ta
kasa naprawdê by siê przyda³a – zachowuj¹ siê z tak¹
klas¹!
Innym niestety tej klasy brak³o. Kilka z Was uzna³o, ¿e
aby zas³u¿yæ na szacunek
mieszkañców zjednoczonej Europy wystarczy krzykn¹æ z okna „kiss my pussy”, udowadniaj¹c tym samym, ¿e tylko tyle s¹ w stanie powiedzieæ po angielsku, a ju¿ powiedzenie zwyk³ego „hello” jest dla nich zbyt trudne. Có¿, jeœli
ktoœ nie jest w stanie wstydziæ siê za
siebie, nikt inny wstydziæ siê za niego
nie bêdzie.
Czasem obserwuj¹c Was, nastolatki, wydaje mi siê, ¿e wiem, co bêdziecie robiæ za 5, 10, 15 czy 20 lat. Myœlê,
¿e mogê odgadn¹æ, które z Was za
kilka lat bêd¹ podró¿owa³y po Europie bez kompleksów, a które bêd¹
sta³y przy autostradach do Europy,
marz¹c o tym, by jakiœ Francuz czy
W³och wcisn¹³ im do rêki banknot o
wartoœci kilkadziesi¹t euro. A tymczasem niektóre z Was ju¿ wieku 17 lat
mia³y doœæ klasy i dumy, by tego banknotu nie przyj¹æ...
MM

Europejskie dyskoteki
WTOREK
W dniu 8,12 i 10,12,2009 roku odby³a siê dyskoteka w MOW Radzionków,
a dok³adnie w Dolomitach („ Sportowa DOLINA’’). W dyskotece uczestniczy³y dziewczyny z M³odzie¿owego
Oœrodka Wychowawczego z Radzionkowa z Polski i nastêpuj¹ce kraje: Francja, Rumunia, Bu³garia, W³ochy i Hiszpania. Na wtorkow¹ dyskotekê, która odby³a siê o godzinie 20,00
, a skoñczy³a siê o godzinie 24 wybra³y siê wszystkie dziewczyny z
oœrodka. By³o bardzo fajnie, mi³o i
sympatycznie, mimo tego, ¿e wiêkszoœæ z nas nie umia³a siê z naszymi
goœæmi porozumieæ. Wiêc próbowa³yœmy ró¿nych sposobów np.: migi itd.
Nasz super DJ Pan Damian wraz ze
swoim koleg¹ zapodawa³ nam super muzykê techno, disco polo, re-

mix itd. Wszyscy siê fantastycznie
bawili. Najbardziej co by³o œmieszne
to, ¿e dziewczyny francuskie by³y bardzo o dziewczyny polskie zazdrosne,
oczywiœcie chodzi o to , ¿e ch³opcy z
Francji chcieli tañczyæ tylko z nami.
Ale nam to nie przeszkadza³o po prostu chcia³yœmy siê dobrze bawiæ i
nikt nie by³ wstanie nam tej imprezy
zepsuæ. Niestety czas dobieg³ koñca. O równej 24 przyszed³ Pan Pawe³
Grabka i zakoñczy³ t¹ zajefajn¹ imprezkê. Ka¿dy z nas krzycza³ w swoim jêzyku: jeszcze jedna, jeszcze jedna, ale nic z tego koniec to koniec.
Trudno jakoœ musieliœmy siê z tym
pogodziæ. Ka¿dy z nas poszed³ w
swoje kierunki i po wielkim zmêczeniu poszliœmy spaæ.
Kinga Michalewicz

C Z WARTE K
Dnia 10.12.2009 r. zorganizowana
by³a druga dyskoteka dla dziewczyn,
które bra³y udzia³ w projekcie Comenius. I oczywiœcie nasi specjalni goœcie: Francja, Rumunia, Hiszpania,
W³ochy i Bu³garia. Impreza zaczê³a
siê o godzinie 21 i trwa³a do godziny
1 w nocy. To by³o po¿egnanie naszych
szanownych goœci. Nie brakowa³o
wra¿eñ, ka¿dy bawi³ siê wspaniale,
parkiet ca³y czas by³ pe³ny. Na drugiej
dyskotece tak¿e by³y dziewczyny zazdrosne a powiedzia³abym, ¿e nawet
bardziej ni¿ na pierwszej. Robi³y
wszystko, ¿eby zwróciæ na siebie
uwagê. Ale nam Polkom nic nie by³o
wstanie zepsuæ tej super zabawy.

(Kurde Felek) i jak to siê mówi to co
dobre szybko siê koñczy. Wiêc powoli koñczy³a siê nasza dobra zabawa.
Ostatnia piosenka Hmmmm przytulanka ³a³… fajnie by³o i romantycznie
(¿arcik). No i wybi³a godzina 1.00 Pan
Grabka przyszed³ na salê i zakoñczy³
to wspania³e po¿egnanie. Ka¿dy by³
ju¿ taki zmêczony , ¿e ma³ymi krokami poszed³ lub odjecha³ na swoje
miejsce z bardzo smutnymi minami.
Nic dodaæ, nic uj¹æ by³o naprawdê
rewelacyjnie i da rady dobrze siê bawiæ be¿ alkoholu i z ludŸmi mówi¹cym w innym jêzyku.
Kinga Michalewicz.
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ZROBILIŒMY

TO!
N

o i sta³o siê. "Most" zbudowany.
Nie wiem, czy wszystkie zdaje
cie sobie sprawê z tego, czego
dokonaliœmy. Jako pierwsza polska placówka dla „trudnej” m³odzie¿y wziêliœmy
udzia³ w europejskim partnerstwie szkó³.
I to w nie byle jakim, dla dwóch lub trzech
szkó³. Zorganizowaliœmy wielk¹ tygodniow¹ imprezê dla szeœciu narodowoœci, zakoñczon¹ profesjonalnym koncertem, po której wszyscy byli zachwyceni.
My, doroœli i dzieciaki z ma³ej placówki z
ma³ego Radzionkowa, po³o¿onego gdzieœ
na koñcu œwiata. Dlaczego nam siê uda³o? Dlatego, ¿e udowodni³em samemu
sobie, ¿e przez tydzieñ mogê spaæ tylko
po 3, 4 godziny i byæ w 4 miejscach jednoczeœnie? Dlatego, ¿e Aga, Aga i Sylwia
przez tydzieñ harowa³y za darmo przy
naszych goœciach? Dlatego, ¿e pan Jakub o 4 w nocy odbiera³ Bu³garów z
Dworca, a o 7 jecha³ do pracy? ¯e pan
Pawe³ zaraz po swojej pracy pêdzi³, by
zawoziæ naszych goœci tam, gdzie chcieli? ¯e nasz Dyrektor i Pani Agatka wykonali setki po³¹czeñ telefonicznych, by zadbaæ, by wszystko dzia³a³o? ¯e pani Gosia szuka³a apteki z lekarstwami dla chorego Francuza? ¯e pan Jacek przygotowa³ fantastyczny koncert? ¯e pani Ania i
pani Ula przygotowa³y pyszny posi³ek?
¯e pani Jola i pani Helenka zadba³y o rewelacyjne dekoracje? ¯e Pani Regina
za³atwi³a przyjazd dziennikarzy z radia?
¯e wszyscy wychowawcy zadbali, by
goœcie spêdzili cudowny czas na naszych grupach? ¯e wszystkie wychowanki pozby³y siê uprzedzeñ i sprawi³y,
¿e czuli siê u nas jak w domu? ¯e pokona³yœcie wstyd i gra³yœcie z nimi w twistera i pingla, œpiewa³yœcie karaoke i stara³yœcie siê z nimi rozmawiaæ?
Nie. Uda³o siê nam dlatego, ¿e przez ten
tydzieñ WSZYSCY GRALIŒMY W JEDNEJ
DRU¯YNIE. Wszyscy mieliœmy jeden cel i
ka¿dy d¹¿y³, by go osi¹gn¹æ. Kogokolwiek poprosi³em o zrobienie czegokolwiek
w tym tygodniu – ka¿dy chcia³ pomagaæ!
Pracujê w tej firmie pi¹ty rok i zawsze
mia³em wra¿enie, ¿e musimy mieæ ró¿ne
cele. Moim celem jest robienie tego, do
czego zmusza mnie dyrekcja, czyli uczenia Was angielskiego, a Waszym celem
jest robienie wszystkiego, by utrudniæ mi
moj¹ pracê. Jak to kiedyœ powiedzia³a któraœ z Was: „Nauczyciele i uczniowie to
naturalni wrogowie, zawsze musz¹ robiæ sobie na z³oœæ”. W tym tygodniu by³o
inaczej, wszyscy mieliœmy wspólny cel,

Dyrektorskim okiem

C

holera chcia³em coœ o magii Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia napisaæ, ale
jak pomyœla³em s³owo magia to mi
siê skojarzy³o z Comenius, zreszt¹ Marcinowi te¿. Mo¿e uda siê w przysz³ym
roku o Œwiêtach Wielkanocnych, choæ
wtedy bêdziecie po powrocie z Francji.
Ale co tam projekt trwa tylko dwa lata a
Bo¿e Narodzenie od ponad tysi¹ca, wiêc

mostu do³o¿yli. I nie jest
wa¿ne, czy Twoja ceg³a by³a wiêksza
czy mniejsza od ceg³y kole¿anki. Bez tej
najmniejszej most by nie powsta³.
Trochê o mojej cegie³ce. 30 listopada
wylaz³a na œwiat cegie³ka z zupe³nie innego projektu, w którym te¿ bra³em udzia³
(mam nadziejê) i nagle musia³em jednoczeœnie uczestniczyæ w dwóch wspania³ych budowach
a obie wymaga³y
czasu i skupienia.
W mocno schizofrenicznym stanie
by³em w tygodniu
„mostowym”, bo
potrzeba bycia z
ma³¹ cegie³k¹ i
chêæ budowania
Mostu wyklucza³y
siê nawzajem,
st¹d te¿ Dana (drugi
uczestnik
pierwszego projektu) do³o¿y³a
swoj¹ cegie³kê do
Mostu nie narzekaj¹c nadmiernie na moj¹
nie zez³oœci siê jak trochê poczeka.
nieobecnoœæ w pierwszym projekcie. CieAleœmy se ludzie Most wybudowali, o
kawe czy ktoœ jeszcze kuma, o co chorany Most na ca³a Europê i to zaczynaj¹dzi??
cy siê w takie pipidówce jak Radzionków
I o Was dziewuchach z MOW-u. Szacun
a zbudowany przez ludzi, w których nieWielki dla ka¿dej z Was za budowanie
wielu wierzy. Jesteœmy wielcy, wszyscy
Mostu na warsztatach, na dyskotece, w
my, którzyœmy po cegie³ce do naszego
czasie odwiedzin goœci w firmie, na próbach, na prezentacji, w trakcie gotowapo³¹czyliœmy nasze si³y i – uda³o siê! Wiem,
nia, w chwilach weso³ych i smutnych, w
wiem, teraz we krwi jeszcze buzuje mi
momencie powitania i po¿egnania. Jeszadrenalina, w poniedzia³ek wrócê na lekcze raz Szacun.
I o Was orienty
z MOW-u (to
taki se ¿arcik).
Nie by³oby tej
imprezy, tych
wzruszeñ,
tych zmiêtych
w k¹cie k…w,
tej radoœci z dobrze wykonanej
roboty, tych anglojêzycznych
wywodów,
niezaplanowanych wyjazdów w ró¿ne
strony naszej
Fragment spektaklu naszych francuskich goœci
Polski piêknej a
cje i pewnie znów bêdzie jak dawniej, ja
wreszcie ca³ej masy gor¹cych podziêkobêdê Was zmusza³ do nauki i Wy bêdziewañ od autentycznie wzruszonych gocie robi³y wszystko, by mi utrudniæ pracê.
œci, gdyby nie Wy. Grupa ludzi, którym siê
Tak, jak by³o zawsze, tak samo jak robi³ychcia³o. Nikt z was nie zapyta³, co z tego
œcie w poprzednich szko³ach i tak samo
bêdê mia³? Nikt nie powiedzia³- nie mam
jak dzieje siê pewnie w ka¿dej szkole w
czasu. Mam niedobre wra¿enie, ze jesztym kraju. Ale ten tydzieñ udowodni³, ¿e
cze niejeden Most sobie wybudujemy.
MO¯E BYÆ INACZEJ.
Most pomiêdzy nami i Most do Europy.
Wielkie dziêki i wielki szacun dla nas
Dziêkuje, dziêkujê, dziêkujê.
wszystkich.
Tomek
Marcin
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Pocz¹tek grudnia. Uczennice, jak to uczennice, do nauki podchodz¹ raczej niechêtnie. Bez trudu wynajduj¹
tysi¹c powodów, by nie uczyæ siê jêzyka obcego. „A po co mi to? I tak nigdy nie wyjadê za granicê! Nigdy mi siê
to nie przyda! Nawet jeœli wyjadê, to i tak bêdê rozmawia³a tylko z Polakami. Co? Mamy goœciæ uczniów z innych
pañstw? A po co nam oni tutaj? Nawet po polsku nie umiej¹?”.
14 grudnia. Zap³akane uczennice prosz¹ o dodatkowe lekcje jêzyka angielskiego. „Zostanie pan ze mn¹ jutro po
lekcjach? A pojutrze? Hmm, a ma pan jakieœ plany na weekend? Mog³ybyœmy mieæ dodatkowe lekcje w weekend? I proszê daæ mi podwójne, nie, potrójne zadanie domowe!”
Co siê zdarzy³o w ci¹gu tego jednego jedynego tygodnia? To proste, zadzia³a³a

MAGIA COMENIUSA

Europejski program edukacyjny wspó³pracy szkó³ „Comenius” jest coraz popularniejszy w naszym kraju. Do tej pory jednak korzysta³y z niego wy³¹cznie szko³y
œrodowiskowe. Pracownicy M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego, na co
dzieñ pracuj¹cy z m³odzie¿¹ okreœlan¹
mianem trudnej, postanowili to zmieniæ.
- Wszystko zaczê³o siê od mojego spotkania z Frederikiem Adamem, który pracuje jako wychowawca we francuskiej
szkole dla trudnej m³odzie¿y w Rennes –
wspomina Marcin Melon, koordynator projektu „Bridge over troubled water – Most
nad wzburzon¹ wod¹” – okaza³o siê, ¿e
dzieciaki, z którymi pracujemy, w sumie
s¹ bardzo podobne, podobnie jak nasze
metody pracy. Postanowiliœmy zrobiæ coœ
wspólnie.
Wychowawcy i nauczyciele z francuskiej
szko³y EREA od lat realizuj¹ ze swoimi
podopiecznymi spektakl „Wiosna spódnicy i szacunku”, poruszaj¹cy temat trudnych relacji miêdzy m³odymi ludŸmi. Wychowanki radzionkowskiego MOW równie¿ tañcz¹ i œpiewaj¹, ich przedstawienia wielokrotnie by³y nagradzane na ró¿nych przegl¹dach. Frederic Adam i Marcin Melon postanowili zrealizowaæ projekt, którego celem by³oby wystawienie
wspólnego przedstawienia. Do wspó³pracy zaprosili jeszcze cztery inne szko³y: z Hiszpanii, Bu³garii, Rumunii oraz
W³och. Pod koniec ostatnich wakacji
wszystko by³o jasne: wniosek otrzyma³
dofinansowanie i szeœæ szkó³ przyst¹pi³o do realizacji projektu!
- Fajnie, ¿e w projekcie bior¹ udzia³ szko³y reprezentuj¹ce ró¿ne czêœci Europy,
zarówno tej „starej” jak i „nowej”, od pocz¹tku by³em przekonany, ¿e dla naszych
wychowanek udzia³ w projekcie bêdzie
przygod¹ ¿ycia – mówi Tomasz Stu³a,
dyrektor MOW Radzionków – Wiele z nich
ma za sob¹ trudne dzieciñstwo, pochodz¹
z rodzin dysfunkcyjnych, dla wiêkszoœci
to pierwsza w ¿yciu okazja na zagraniczny wyjazd i nawi¹zanie zagranicznych znajomoœci.
Dziewczynki do projektu pocz¹tkowo
podesz³y nieufnie. Tylko niektóre z nich
od razu wykaza³y entuzjazm, nawi¹zuj¹c korespondencjê mailow¹ ze
swoimi rówieœnikami ze szkó³ partnerskich.
- Taki projekt to kapitalna okazja do zmotywowania uczniów do nauki, poprzez
ukazanie im praktycznych mo¿liwoœci
zastosowania umiejêtnoœci jêzyko-

wych – mówi Joanna Dziewiêcka, wicedyrektor do spraw dydaktycznych
MOW Radzionków – Nasza szko³a postanowi³a zastosowaæ nowoczesne metody bliskie uczniom. Postawiliœmy na komunikacjê mailow¹, u¿ywanie tak popularnych ostatnio portali spo³ecznoœciowych (utworzono specjaln¹ grupê na
www.facebook.com), stworzyliœmy
specjaln¹ stronê internetow¹ wraz z
forum, na którym uczniowie ze szkó³
partnerskich mogli poznaæ swoich nowych kolegów na d³ugo, zanim poznali
ich bezpoœrednio.
W koñcu nadszed³ grudzieñ – miesi¹c,
w którym prawie osiemdziesiêciu
uczniów i nauczycieli z ca³ej Europy
mia³o goœciæ w radzionkowskiej placówce. Kilkunastoosobowy zespó³ pracowników MOW od wielu tygodni przygotowywa³ siê, by wszystko by³o dopiête na ostatni guzik. Do pe³nego sukcesu przedsiêwziêcia niezbêdne by³o
jednak zaanga¿owanie wychowanek.
- Z satysfakcj¹ muszê przyznaæ, ¿e nasze wychowanki stanê³y na wysokoœci
zadania – mówi Tomasz Stu³a – zwolni³y
swoje sypialnie dla naszych goœci, przygotowywa³y im posi³ki, wystêpowa³y w
roli przewodniczek a przede wszystkim
– sprawi³y, ¿e m³odzi Francuzi, Hiszpanie, Rumuni, Bu³garzy i W³osi czuli siê u
nas przez ten tydzieñ naprawdê jak u siebie w domu.
Kiedy bogaty w wra¿enia tydzieñ (m.in.
wycieczki do kopalni srebra, obozu w

Oœwiêcimiu, wspólne warsztaty artystyczne oraz przede wszystkim wielki
koncert na goœcinnej scenie radzionkowskiego Centrum Kultury „Karolinka”) dobieg³ koñca, nie oby³o siê bez przys³owiowego „p³aczu i zgrzytania zêbami”.
- Ju¿ têskniê za moimi nowymi kolegami i
kole¿ankami – mówi Kinga Michalewicz –
teraz pozostaje mi wy³¹cznie komunikowanie siê z nimi drog¹ mailow¹ i na facebooku. Oczywiœcie mam zamiar uczyæ siê
te¿ jêzyka angielskiego intensywniej ni¿
kiedykolwiek, by ta komunikacja nie sprawia³a mi ¿adnych problemów! No i oczywiœcie marzê o tym, by wyjechaæ do Francji, Hiszpanii czy Rumunii...
Abstrahuj¹c od wychowawczego znaczenia projektu, anglista Marcin Melon
podkreœla zmianê w motywacji wychowanek do nauki.
- Pamiêtajmy, ¿e pracujemy z dzieæmi,
u wiêkszoœci z których zdiagnozowano negatywizm szkolny, które naukê
kontestuj¹ niejako dla zasady – mówi
– Ten „Most”, który zbudowaliœmy, udowodni³ im, ¿e ta „lepsza Europa” wcale nie jest tak daleko, ¿e mo¿e odwiedziæ ich tutaj, w Radzionkowie, nocowaæ w ich internacie i wspólnie z nimi
graæ w twistera, œpiewaæ i tañczyæ.
Tak naprawdê jedyne, co dzieli ich od
pe³nego uczestnictwa w tym, co oferuje zjednoczona Europa, to nie granice i paszporty, ale znajomoœæ jêzyka,
pozwalaj¹ca na swobodne nawi¹zywanie kontaktów.

Red.

WIZYTA W
GRUPIE III
09.12.09 odwiedzili nasza grupê uczniowie z Francji . Mimo, ¿e byli u nas zaledwie godzinkê wyszli z uœmiechem na
twarzy. Zorganizowaliœmy im karaoke,
niektórzy nawet prze³amywali swoje opory i ³amali jêzyki, próbuj¹c œpiewaæ po
polsku. 11.12.09 podczas drugiej wizyty
zorganizowali warsztaty teatralne, gdzie
uczyli nas swojego spektaklu, a wszystko po to, abyœmy mogli wyst¹piæ razem z
nimi podczas wyjazdu do Francji.

Dyjaczek i Gosia . F

