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Dziewczyny z naszego Oœrodka, jako pierwszego MOW w Polsce goœci³y we
francuskim Rennes z wizyt¹ u naszych francuskich partnerów w projekcie
„Bridge over troubled water”. Pe³n¹ (prawie) relacjê z wizyty znajdziecie na
stronach 2 oraz 7.

W numerze tak¿e o:
- tragedii w Smoleñsku,
- acodinowej aferze,
- prawach dziecka,
- dziwnych snach Paw³a G.,
- œmigusie dyngusie,
- seksownych pi³karzach Ruchu Radzionków,
- biedronkach,
- a tak¿e osobiste wypowiedzi o ¿yciu naszych kole¿anek.

Wielkie sportowe emocje w ma³ym Radzionkowie gwarantuje coroczny Turniej
Tenisa Sto³owego. W tej ogólnopolskiej imprezie bior¹ udzia³ wychowanki wielu
MOW-ów z ca³ego kraju. W tym roku równie¿ by³o gor¹co, o czym mo¿ecie przeczytaæ na stronach 5 i 6.

Dyrektorskim

OKIEM
Czasem wydaje mi
siê, ¿e jestem nieœmiertelny. Nie jestem. A katastrofa
pod Smoleñskiem i
nag³a œmieræ dziewiêædziesiêciu szeœciu osób, z których ka¿da mia³a wiele planów ¿yciowych, boleœnie mi o
tym przypomina. Czasami wydaje mi
siê, ¿e jestem najwa¿niejszy na œwiecie a moje problemy i pomys³y przerastaj¹ wszystko, co cz³owiek wymyœli³. To nie jest prawdziwe uczucie.
Gdy patrzê na rozpacz tych, co ¿yj¹ i
ju¿ zawsze borykaæ siê bêd¹ z tragedi¹ nag³ego rozstania z bliskimi,
wiem, ¿e nie jestem najwa¿niejszy.
Bliscy mi ludzie równie s¹ wa¿ni.
Jesteœmy m³odzi i mamy mo¿liwoœæ
realizacji swoich planów i pomys³ów
¿yciowych. O katastrofie z 10 kwietnia pewnie bêdziemy rozmawiaæ i
rozmyœlaæ jeszcze wielokrotnie. Na
dzisiaj, gdy myœlê o tym w wszystkim
w perspektywie Oœrodka, to nawiedza mnie przekonanie, i¿ samobójstwo jest ostatecznym tchórzostwem.
Czêsto wydaje siê nam, ¿e iloœæ problemów jakie dŸwigamy ka¿dego
dnia jest niemo¿liwa do pokonania,
ale ¿yjemy. ¯yjemy i wszystko jest
mo¿liwe. ¯yjemy i w naszych rêkach
jest nasz los.
Nie o tym chcia³em dzisiaj pisaæ. Jest
przecie¿ opowieœæ o pierwszym w
Polsce wyjeŸdzie dzieciaków z mowu do Francji, jest tenis sto³owy, jest
wiosna, czas mi³oœci. Wrócê do tego,
dzisiaj trzeba siê zastanowiæ nad tym
co ostateczne, nad tym, ¿e warto ¿yæ.
Tomek Stu³a

STRONA 2
Poniedzia³ek, godz. 2.00 – myœlicie, ¿e wszyscy œpimy? Nic z tych rzeczy,
nerwowo odliczamy czas do wyjazdu. Ju¿ za kilka godzin bus zabierze nas na
lotnisko Balice ko³o Krakowa. Po drodze miniemy miêdzy innymi Zabierzów,
ale nawet nasza Dziewczynka z Zabierzowa nie ma ochoty wysiadaæ – przed
nami bowiem jest nasza

WIELKA FRANCUSKA
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Do Balic docieramy bladym œwitem. Niektóre z dziewcz¹t ju¿ na widok lotniska
zaczynaj¹ robiæ siê dziwnie blade. Odprawy, kontrole, potem oczekiwanie na
nasz samolot. Najbledsza jest bodaj¿e
Beata. Wyraz jej twarzy mo¿e sugerowac, ¿e w³aœnie odtwarza sobie wszystkie katastrofy lotnicze, o których s³ysza³a
w ¿yciu.
Poniedzia³ek, 10.30. Samolot odrywa siê
od Ziemi. Czeœæ dziewczyn nerwowo
trzyma siê foteli a Kasia, Pawe³, Mirek,

wym tempie. Wysiadamy pod dziwn¹ stalow¹ konstrukcj¹, zwan¹ Wie¿¹ Eiffla. Pod
Wie¿¹ krêci siê jedna ma³pa i kilkudziesiêciu Afrykanów, którzy usi³uj¹ nam sprzedaæ pami¹tki. Zaczynaj¹ siê negocjacje:
„Piêæ figurek za jedno euro? Za ma³o?
Szeœæ figurek za jedno euro?”. Oczywiœcie ka¿dy ciemnoskóry Francuz umie
tak¿e flirtowaæ po polsku. Naszym dziewczynom jednak flirty nie w g³owie. Niektóre wci¹¿ nie odzyska³y jeszcze s³uchu
od czasu opuszczenia samolotu. Wraca-

Rafa³ i Marcin z sadystyczn¹ przyjemnoœci¹ ¿artuj¹ sobie z ich stresu. Ale spokojnie, ich porcja stresów dopiero na nich
czeka. Ju¿ za parê godzin bêd¹ biegaæ
przera¿eni po lotnisku de Gaulle’a w Pary¿u, które rozmiarem dorównuje niejednemu polskiemu miastu i szukaæ w³aœciwego terminala. Na terminalu pierwszym
Marcin dzwoni do kierowcy, który mia³ nas
odebraæ – okaza³o siê, ¿e zostawi³ komórkê w domu, odebra³a jego ¿ona, która
nie mówi w ogóle po angielsku. Po polsku
– te¿ nie. Usi³ujemy siê po³¹czyæ z grup¹
z Rumunii. Komunikacja nie jest ³atwa, my
biegniemy na terminal 2 a oni z terminala 2
na terminal 1. Mirek ca³y czas z torb¹,
która na oko wygl¹da tak, jakby przemyca³ w niej swoj¹ ¿onê. Torba wa¿y chyba wiêcej od Mirka, którego twarz wygl¹da tak, jakby zaraz mia³ zacz¹æ mordowaæ ludzi. W koñcu udaje siê nam znaleŸæ autobus, w nim czekaj¹ ju¿ Rumuni i
Bu³garzy. Zanim pojedziemy do Rennes,
kierowca obiecuje nam pokazaæ jeszcze
trochê Pary¿a. Wszystko w ekspreso-

my do autobusu, potem jeszcze krótki
postój przy £uku Triumfalnym (i znów
zdjêcia, zdjêcia, zdjêcia) i jedziemy do Rennes!
Poniedzia³ek, godzina 19. Jesteœmy w
Rennes. Frederic czyli francuski odpowiednik naszego Marcina, wita nas w
szkole EREA, gdzie spêdzimy najbli¿szy
tydzieñ. Niektórzy francuscy uczniowie
patrz¹ na nas nieufnie. Jest jedna ró¿nica miêdzy naszym przyjazdem do ich
szko³y, a ich przyjazdem do naszego
Oœrodka. Tam nikt nie wo³a z okna: „Kiss
my pussy”. Pe³na kulturka. Francja elegancja normalnie.
Claude (na pewno kojarzycie d³ugow³osego brodacza w p³aszczu i kowbojskim
kapeluszu) decyduje kto ma spaæ w którym pokoju. Marcin trafia do pokoju z W³ochem Franco a Kasia z Rumunkami. Po
ca³ym dniu, wszyscy mamy ochotê iœæ
spaæ – ale nie ma „zmi³uj”! Gospodarze
zadecydowali: mamy siê integrowaæ,
wiêc teraz czas na wspólne gry i zabawy. Atrakcji nie brakuje: ping pong (Kinga

rozwala wszystkich Francuzów po kolei), pi³karzyki, karaoke (i niezapomniane
solo pana Paw³a do „My heart will go on”)
oraz wiele innych atrakcji. W koñcu o 22
padamy ju¿ na twarze. A przed nami jeszcze kilka dni co najmniej równie intensywnych.
Wtorek, 10 rano. Po skromnym francuskim œniadaniu zaczynaj¹ siê WARSZTATY a wiêc ciê¿ka harówka. Klaudie id¹
tañczyæ, Kinga ubrana w bia³y kitel biega
po podwórku ze sprayem i tworzy miêdzynarodowe graffiti. Dyjaczek i Beata
œpiewaj¹, Monika maluje, najtrudniejszego zadania podjê³y siê Patrycja i Dominika
– próby teatralne, po których w pi¹tek
wezm¹ udzia³ w przedstawieniu „The
springs of the skirt and respect”. Potem
czas na relaks, zwiedzanie miasta. Za
euro dostajemy elektronicznego przewodnika, urz¹dzenie wygl¹daj¹ce trochê jak
telefony komórkowe sprzed 20 lat. Udaje
siê nam wkrêciæ Kingê, ¿e to telefon komórkowy, wiêc Kinga usi³uje uparcie po³¹czyæ siê z Polsk¹. Po godzinie prób daje
w koñcu za wygran¹. A wieczorem – disco! Nie trzeba chyba pisaæ, z którego
kraju dziewczyny rz¹dz¹ na parkiecie?
Uwaga, uwaga, pojawiaj¹ siê pierwsze
flirty!
Œroda – dziœ czas na zwiedzanie. Najpierw zabytkowe œredniowieczne opactwo St. Michel, potem jedziemy do urokliwego portowego miasteczka St. Malo.
Doroœli pozwolili sobie wreszcie na chwilê
relaksu i zasiedli przy kawce w mi³ej kawiarence. Wtedy dochodzi do strasznej
zbrodni, jednak przysiêgliœmy, ¿e bêdziemy milczeæ i milczeæ bêdziemy! Nikt nigdy
siê nie dowie o tym, co siê sta³o!
Dziewczyny tymczasem flirtuj¹ a¿ mi³o.
Kinga z Pedrem, Beata z Javim a Daria z
m³odzieñcem o imieniu Jesus, na którego
jednak wszyscy wo³aj¹ „Chechu” (wymawiaj „Cieciu”). Pedro co chwila podchodzi do Marcina, wbija w niego smêtne
spojrzenie i pyta: „Myœlisz, ¿e Kinga mnie
lubi?” Ogólnie sporo siê dzieje.
Wieczorem masakryczne ponad dwugodzinne zebranie. Pawe³ nie zna litoœci. W
koñcu to Oœrodek Wychowawczy, nie
wa¿ne, ¿e na wyjeŸdzie.
Czwartek to drugi dzieñ warsztatów. Tym
razem stres jest ju¿ mniejszy, wiadomo
mniej wiêcej o co chodzi. S¹ ma³e przetasowania w sk³adach poszczególnych
warsztatów. Wieczorem prezentujemy
nasze dokonania. Polskie dziewczyny
tañcz¹ce poloneza w specjalnych strojach z epoki robi¹ furorê.

Na stronie 7 dokoñczenie relacji. Jeœli chcecie dowiedzieæ siê wiêcej o naszym
projekcie „Bridge over troubled water”, pobycie we
Francji oraz przysz³ym wyjazdach zapraszamy na stronê
www.botw.webpark.pl.

STRONA 3
10.04.2010r. katastrofa
w Smoleñsku-¿a³oba Narodowa
Sobota 10 kwietnia 2010 o godzinie 8:56 Tupolew-154,
popularnie zwany "Tutkiem", na pok³adzie którego znajdowa³o siê 96 osób rozbi³ siê na pod smoleñskim lotnisku. Na pok³adzie, oprócz prezydenta, by³a jego ma³¿onka, parlamentarzyœci, szef NBP i prezes IPN. Samolot lecia³ na uroczystoœci zwi¹zane z obchodami 70.
Rocznicy zbrodni katyñskiej, rozbi³ siê ok. 1,5 km od
lotniska. Na pok³adzie by³o 96 osób - 88 cz³onków delegacji do Katynia i 8 osób za³ogi. Wszyscy zginêli . Og³oszona zosta³a ¿a³oba narodowa , która ma potrwaæ
tydzieñ . Uroczystoœci pogrzebowe odbêd¹ siê w niedziele . Para prezydencka zostanie pochowana w
sobotê w Warszawie na placu Pi³sudskiego odbêd¹ siê
oficjalne uroczystoœci z udzia³em goœci z ca³ego œwiata. Maj¹ one uhonorowaæ wszystkie ofiary katastrofy.
Nastêpnego dnia o godzinie 14:00 - ju¿ w Krakowie uroczystoœæ po¿egnania Pary Prezydenckiej rozpocznie siê msz¹ œwiêt¹
przed Bazylik¹ Mariack¹.
Potem kondukt przejdzie
na Wzgórze Wawelskie.
Tu, w krypcie z cia³em
Józefa Pi³sudskiego, z³o¿one zostan¹ cia³a Lecha i Marii Kaczyñskich.
Organizacj¹ uroczystoœci pogrzebowych - nad
którymi w innych okolicznoœciach czuwa³by
szef protoko³u MSZ Mariusz Kazana - zajmie siê ambasador Polski we Francji
Tomasz Or³owski. Kazana by³ jedn¹ z ofiar katastrofy
pod Smoleñskiem. Rodziny ofiar pogr¹¿one s¹ w smutku i rozpaczy .

Agnieszka D.

Katyñ jest dla Polaków symbolem zbrodniczej polityki systemu
sowieckiego wobec narodu polskiego. W stosunkach polskosowieckich lat 1917–1991 Katyñ jest momentem kulminacyjnym.
„Zbrodnia Katyñska” jest pojêciem umownym, odniesionym do
jednego z miejsc eksterminacji polskiej elity przywódczej w latach II wojny œwiatowej, najwczeœniej odkrytego – lasu katyñskiego pod Smoleñskiem.
Zbrodnia Katyñska to skrytobójczy mord dokonany przez Sowietów na blisko 22 tysi¹cach obywatelach pañstwa polskiego, których – po wkroczeniu
Armii Czerwonej do Polski 17
wrzeœnia 1939 r. – wziêto do
niewoli lub aresztowano.
Ofiarami byli g³ównie znacz¹cy obywatele pañstwa polskiego: oficerowie Wojska Polskiego i policji, urzêdnicy administracji pañstwowej oraz
przedstawiciele intelektualnych i kulturalnych elit Polski.
Sprawa „katyñska” by³a przez
ca³y okres ZSRR jedn¹ z najœciœlej strze¿onych tajemnic
Kremla. Gdy po zakoñczeniu II
wojny, podczas procesów norymberskich Zwi¹zkowi Sowieckiemu nie uda³o siê obarczyæ
win¹ za ten mord Niemców (ale zarazem uda³o mu siê unikn¹æ
poddania os¹dowi win ZSRR), w³adze sowieckie na sta³e przyjê³y wbrew faktom wyk³adniê „k³amstwa katyñskiego”: Sowieci
nie maj¹ nic wspólnego z mordem na polskich oficerach – za
wszystko odpowiedzialny jest niemiecki faszyzm ...

List na temat ³amania
praw dziecka
Drogie wychowanki i wychowawcy!
Czy zastanawialiœcie siê kiedyœ jak wygl¹da ¿ycie waszych rówieœników w innych krajach? Pewnie tak, ale
myœlê, ¿e nie do koñca zdajecie sobie sprawê jak w niektórych krajach dzieci s¹ traktowane.
Ka¿de dziecko ma prawo do troskliwej opieki, wychowania w rodzinie, w³asnego œwiatopogl¹du, ochrony przed
wyzyskiem. Jednak w wielu miejscach na œwiecie te prawa s¹ nagminnie ³amane od wielu lat. Osoby doros³e
wykorzystuj¹ fakt, i¿ dziecko jest od nich s³absze fizycznie,
psychicznie i emocjonalnie. Jednym z wielu przyk³adów
³amania praw dziecka jest zmuszanie ich do pracy w fabrykach produkuj¹cych najczêœciej zabawki. Ka¿e siê
im sk³adaæ lalki czy samochodziki od rana do nocy,
którymi nigdy nie bêd¹ mog³y siê pobawiæ. W sklepach
niemal 80% produktów pochodzi z Chin i innych krajów azjatyckich, kupuj¹c je
mo¿emy byæ pewni, ¿e przy
jego powstawaniu pracuj¹
nawet dwunastoletnie dzieci. Fabrykach panuj¹ równie¿ okropne warunki, wiêc
œmia³o mo¿emy powiedzieæ,
¿e m³odzi pracownicy s¹ nara¿eni na trwa³e kalectwo, zranienia, infekcje a nawet
œmieræ. S¹ traktowani jako niewolnicy b¹dŸ tania si³a robocza, niekiedy do pracy tak m³odym wieku zmusza ich
bieda lub zad³u¿enia rodziców. Osobiœcie uwa¿am, ¿e z
czystym sumieniem mo¿na powiedzieæ, ¿e odbierane jest
im dzieciñstwo, jak wiêkszoœæ ludzi twierdzi najpiêkniejsze lata swego ¿ycia.
Kolejnym przyk³adem ³amania praw dziecka jest znêcanie siê nad nimi i przemoc w szko³ach stosowana przez
nauczycieli. W Kenii stosowane s¹ kary cielesne skutkuj¹ce st³uczeniami, z³amaniami, wybitymi zêbami a nawet
w niektórych przypadkach œmierci¹ uczniów. Takie kary
wymierzane s¹ z b³ahych powodów, m.in. spóŸnianie siê
na lekcje, rozmowy, brudny mundurek czy nie przygotowanie siê do lekcji. Nauczyciele chc¹ w ten sposób zaprowadziæ w szko³ach porz¹dek i dyscyplinê, a dyrekcja w
¿aden sposób nie interweniuje. Czêsto narzekamy na
szko³ê, nauczycieli nie zdaj¹c sobie sprawy, ¿e w tym samym czasie na lekcji matematyki czy polskiego bity jest
nasz rówieœnik, który nie ma prawa sprzeciwu. Czy wyobra¿asz sobie naukê w takiej szkole?
Mam nadziejê, ¿e uœwiadomi³am Wam jak Ÿle wygl¹da
sytuacja naszych rówieœników w innych krajach.. Myœlê,
¿e powinniœmy siê cieszyæ tym, ¿e ¿yj¹c w Polsce, mo¿emy w razie potrzeby zg³osiæ siê do odpowiednich instytucji o pomoc.
Moim zdaniem w innych krajach te¿ powinny byæ instytucje pomagaj¹ce dzieciom bezbronnym myœlê ¿e im w
domu dziecka by³o by o niebo lepiej ni¿ tam gdzie teraz
przebywaj¹.
Tekst napisany w oparciu o wiadomoœci z Internetu.
Ania Chmio³a

STRONA 4

ACODINOWAAFERA

Nie dawno naszym Oœrodkiem
wstrz¹snê³a prawdziwa afera. Okaza³o siê, ¿e niektóre z nas nie wiedz¹
ile tabletek nale¿y po³kn¹æ, by pozbyæ
siê kaszlu a ile - aby naraziæ na niebezpieczeñstwo swoje ¿ycie oraz
¿ycie wychowawcy odpowiedzialnego za nasze bezpieczeñstwo (tak, tak,
nasze inteligentne kole¿anki nie pomyœla³y co spotka³oby niewinnego
wychowawcê, na którego dy¿urze któraœ z Was by zaæpa³a siê na œmieræ!).
Niestety, takiej g³upoty nie dopuœci³a
siê jedna albo dwie dziewczyny,
„umoczonych” by³o kilkanaœcie dziewczyn, albo mo¿e i jeszcze wiêcej bo
niektóre do tej pory nie mia³y odwagi,

by siê przyznaæ. Posypa³y siê zas³u¿one kary, by³y zmiany grup i oœrodków.
Redakcja „Sikoreczek” postanowi³a
przeprowadziæ sondê, w której zada³yœmy Wam pytanie: co Wy s¹dzicie o
„acodinowej aferze”.

SONDA: CO MYŒLIMY NA TEMAT TABLETEK
„ACODIN” W NASZYM OŒRODKU???
Sylwia
Wawerwyje…. mam na to.
Ada Dzierkowskadla mnie to jest powalone a póŸniej siê
dziwi¹ ze maja ze
maja kare za to.
Monika Zaj¹c- nie interere mnie to…!!
Paulina D¹bkiewicz- jak
dla mnie jest to bardzo
niebezpieczne i nie powinno byæ w ogóle takich akcji.
Julia Matuszewskadla mnie jest to
œmieszne i niech cierpi¹ za to co zrobi³y a nie
ca³y oœrodek bêdzie za
to cierpia³.
Monika Gacek- dla mnie
to jest bardzo bez sensu niszczycie tylko swój
organizm a przez to tylko poniós³ ca³y oœrodek
konsekwencje.
Anna Smentek- dla
mnie dziewczyny powinny mieæ wywózkê z
Oœrodka.
Sondowa³a: Monika Gacek

Kasia DworniczakPatrycja B. „tofik” najad³a siê Acodinów i
wkrêca w to inne
dziewczyny.
Beata Majchrzak- Ÿle jest
ze dzieje siê to na terenie Oœrodka i dziewczyny
wkrêcaj¹ siê w to nawzajem ale cieszê siê ¿e to
nie dzia³o siê na mojej
grupie 1.

Klaudia Korzec- nie powinno byæ takich sytuacji z tabletkami nie staæ
ich na co innego tylko
na „Acodin” bezsens!!
P. Jola Grzyœka- jakby
wam powiedzieli ¿e po
w¹chaniu gówna w kiblu jest faza to tez byœcie w¹cha³y.
P. Marcin Melon- moim
zdaniem tylko osoby
ograniczone nudz¹ siê
w swoim ¿yciu a wydaje mi siê ze to w³aœnie
nuda doprowadzi³a do
³ykania hurtowych iloœci
tabletek na kaszel, no
chyba ze ktoœ by³ tak g³upi i nie zrozumia³ instrukcji w której pisa³o ze nale¿y braæ po jednej tabletce.

SZANUJCIE
SWOJE
MATKI PÓKI
JE MACIE!!!
Kiedy straci³am swoj¹ mamê dnia
17.04.10r, wtedy zrozumia³am, ¿e straciæ
kogoœ bliskiego jest bardzo bolesne i ciê¿kie! Moja mama chorowa³a ponad rok
na raka krtani, nieraz j¹ wyzywa³am i
Ÿle ¿yczy³am jej, nie raz mówi³am jej ¿e
nie chcê jej znaæ, bo to przez ni¹ by³am w domu dziecka od 7 roku ¿ycia.
Moja mama by³a alkoholiczk¹ ale gdy
sie dowiedzia³a o chorobie przesta³a
piæ. Kiedy dowiedzia³am siê o chorobie
mamy przeprosi³am j¹ za wszystkie
przykroœci i by³o mi bardzo g³upio. Wtedy zrozumia³am, ¿e moja mama mnie naprawdê kocha i ¿e chcia³a dla mnie jak
najlepiej, wiem jak cierpia³a gdy æpa³am
a ona po kryjomu p³aka³a. Ona chcia³a
¿ebym wysz³a na ludzi i skoñczy³a
szko³ê to by³o jej marzenie! chcê spe³niæ te jedno mamy marzenie bo wiem
jak jej na tym zale¿a³o :( co noc p³aka³am w poduszkê gdy sie dowiadywa³am ¿e mamy stan sie pogarsza. Ale
ona chcia³a odejœæ, nie chcia³a sie leczyæ i to mnie najbardziej boli bo nie
rozumiem dlaczego chcia³a odejœæ i mnie
zostawiæ:(:(.... jak pojecha³am odwiedziæ w ferie mamê z wychowawcami
to by³ dla mnie bardzo trudny moment
bo mama ju¿ nie mówi³a, z ³ó¿ka wstawaæ nie mia³a si³! :( patrzy³a na mnie
tymi smutnymi oczkami i p³aka³a i stara³a mi siê powiedzieæ ¿e mnie kocha! ;(
mia³a taki smutek w oczach.... a ja mia³am do siebie ¿al ¿e nie mogê jej w
¿aden sposób pomóc tylko mog³am
patrzeæ jak ona sie mêczy i umiera...:(:(Dziewczyny, dopóki macie swoje matki to je szanujcie bo strata mamy
jest ciê¿ka a zw³aszcza gdy sie nie ma
na kogo liczyæ póŸniej! !:(moja mama
naw et ni e do¿ y ³ a m oi c h 16u r o dzin.:(Matka mo¿e byæ najgorsza ale to
jest zawsze matka i j¹ szanujcie bo niektórzy nie maj¹ ju¿ mamy i nie mog¹ iœæ
i siê do niej przytulic ani wy¿aliæ!!Ale
teraz chocia¿ wiem, ¿e nie cierpi i nic
j¹ nie boli i nie musi sie mêczyæ...:(:(Zrobi³abym wszystko aby moja mama ¿y³a
ale sie tak nie da niestety, teraz muszê
nauczyæ siê ¿yæ bez mamusi ale wiem
¿e ona jest duchem przy mnie i sie mn¹
opiekuje!:(:(:(Chwila na pogrzebie swojej
matki to najgorsze co mo¿e byæ!!!:(:(:(WIEC
PROSZÊ WAS O TO,ABYŒCIE SZANOWA£YSWOJE MATKI!!
Paulina D¹bkiewicz

STRONA 5

Biedronka —
ulubienica
ogrodników

Natchnienia
nasze...

Turbodymomen i
z³odzieje
Œroda7,04,2010r. P. Pawe³ Grabka zaczyna dy¿ur w grupie 3, wchodz¹c zwo³a³ zebranie i spyta³ siê, czy wiemy co mamy robiæ, dzieci
odpowiedzia³y chórkiem, ¿e tak, to on na to, ¿e siê przeœpi bo jest
zmêczony, a dzieci wylecia³y z piskiem zadowolone, ¿e mog¹ robiæ
co chc¹.
Grabka zasn¹³ i zastanowi³o go to dlaczego nie by³o go we w³asnym œnie. Pewnego s³onecznego dnia w Radzionkowie by³ napad na bank P.K.O. Wpadli z³odzieje w kominiarkach i zaczêli strzelaæ i krzyczeæ do ludzi znajduj¹cych siê w œrodku: „na pod³ogê a jak
nie to zginiecie”, jeden podszed³ do kasjerki, przy³o¿y³ broñ do skroni
i ¿¹da³ pieniêdzy, przekazuj¹c jej ze swoich ust „a jak nie to dostaniesz kulkê w ³eb”. Przestraszona kobieta wyci¹gnê³a pieni¹dze i
przekaza³a je z³odziejowi. Z dala dobiega³y dŸwiêki syreny policyjnej, które by³y coraz bli¿ej, z³odzieje byli oszo³omieni i chcieli uciec,
lecz zanim siê zorientowali, w krótkiej chwili byli ju¿ otoczeni i nie
mieli drugiej drogi ucieczki. FBI czeka³o na znak wejœcia do banku.
Lecz w pewnej chwili coœ dziwnego ukaza³o siê na niebie i lecia³o
prosto na miejsce akcji, by³ to turbodymomen, który lecia³ do banku jak ognista kula i zacz¹³ siê rozprawiaæ ze z³odziejaszkami.
Zak³adnicy piszczeli i byli bardzo przera¿eni
tym co siê dzieje. Lecz turbodymomen nie
dawa³ za wygran¹ i rozk³ada³ ich na ³opatki.
Wpad³o FBI i pomog³o mu w zatrzymaniu z³odziejaszków. Nareszcie nic nikomu siê nie
sta³o, wszyscy byli zdrowi a z³odzieje zostali
z³apani na gor¹cym uczynku lecz to nie by³
ich pierwszy napad. Dostali 10 lat wiêzienia.
Turbodymomen dosta³ nagrodê od prezydenta Lecha Kaczyñskiego i mówi³a o nim ca³a
Polska, s³ynny jak moja skarpeta na lewej
nodze. Nie zadzierajcie z turbodymomenem
bo rozwali was jednym palcem, jak mówi reklama: kanapka mo¿e upaœæ ale turbodymomen nie. Powiem wam
jeszcze jedno: wiecie kto by³ tymi z³odziejami? mr Tomasz Stu³a,
Jacek Kafka, Rafa³ Banaszczyk, Miros³aw Paw³owski, Leszek Wêgrzyn i Andrzej Dziewiêcki. Do zobaczenia za 10 lat.
To koniec tej historii, Grabka w koñcu siê obudzi³. Lecz dzieci nie
by³y zadowolone bo wola³y byæ same. Grabka chcia³ iœæ na ratunek
ludziom, a jak dowiedzia³ siê ¿e to tylko sen to siê za³ama³ bo
myœla³, ¿e bêdzie s³awny i dostanie nagrodê od Lecha Kaczyñskiego. W koñcu powróci³ do normalnego ¿ycia w oœrodku. Jeszcze
jedno: wiecie jak¹ mieli broñ? Atrapê! ale siara!
Dziewczyny, kto by by³ taki g³upi jak oni, obrabowywaæ bank w bia³y
dzieñ hehehe!
Patrycja Pawlonka

Wœród ogrodników biedronki zjedna³y sobie
powszechn¹ sympatiê. Dzieci s¹ zafascynowane tymi malutkimi kolorowymi stworzonkami,
a ogrodnicy i rolnicy czekaj¹ na nie z otwartymi
ramionami. Co sprawia, ¿e s¹ tak lubiane? Dlaczego popularna?
Wiêkszoœæ gatunków tego po¿ytecznego
chrz¹szcza uwielbia jeœæ mszyce, czyli drobne
owady o miêkkim ciele, które ¿ywi¹ siê sokami
roœlin uprawianych w ogrodzie i w polu (zdjêcie
po lewej). Doros³e osobniki potrafi¹ w ci¹gu
swego ¿ycia spa³aszowaæ kilka tysiêcy mszyc!
Nie mniejszy apetyt dopisuje larwom biedronek. Poza tym chrz¹szcze te zjadaj¹ mnóstwo
innych szkodników, a niektóre delektuj¹ siê na-

wet pleœniami niszcz¹cymi roœliny. Nic wiêc
dziwnego, ¿e biedronki s¹ tak mile widziane
przez ogrodników i rolników.
Biedronki na ogó³ ¿yj¹ tylko rok. Zim¹ doros³e
osobniki zapadaj¹ w sen w suchych, os³oniêtych miejscach. Kiedy dni staj¹ siê cieplejsze,
budz¹ siê i wyruszaj¹ na poszukiwanie roœlin
zaatakowanych przez mszyce. Potem ³¹cz¹ siê
w pary i w pobli¿u kolonii mszyc samica sk³ada
na spodniej stronie liœci malutkie ¿ó³te jajeczka
Jak mo¿esz zwabiæ biedronki do swego ogrodu? Na przyk³ad kwiatami, które stanowi¹ zachêcaj¹ce Ÿród³o py³ku i nektaru. Biedronki
mo¿na tak¿e skusiæ kêpk¹ chwastów oraz p³askim zbiornikiem z wod¹. Jeœli to mo¿liwe, staraj siê nie stosowaæ pestycydów. Uschniête liœcie pozostawione na roœlinach albo na ziemi
bêd¹ dla tych owadów przytulnym miejscem do
przezimowania.
Pamiêtaj, ¿e nawet nieliczna gromadka tych uroczych stworzonek pomo¿e ci odstraszyæ szkodniki ogrodowe bez potrzeby stosowania niebezpiecznych pestycydów. Je¿eli o nie zadbasz,
odwdziêcz¹ ci siê. Biedronki to jeden z wielu
przyk³adów m¹droœci naszego Stwórcy.
Opracowa³a : Paula Komorniczak

STRONA 6
Dnia 19-20 kwietnia odby³ siê
turniej tenisa sto³owego. Przyjecha³o 6 oœrodków z ca³ej polski do Radzionkowa. Nasi goœcie zostali umieszczeni w pobliskim hotelu u „Mazura”.
Nasz oœrodek reprezentowa³y
trzy dziewczyny Kinga Michalewicz, Daria ¯ydek i Marzena
Walczak. Dziewczyny z gastronomii gotowa³y obiady i kolacjê a ca³a spo³ecznoœæ chodzi³a wraz z nauczycielami do Karolinki kibicowaæ? By³o bardzo
fajnie dziewczyny te¿ ok. Mamy
nadzieje ¿e za rok znowu odbêdzie siê turniej?. Marzena
Walczak i Kinga Michalewicz
zajê³y w deblu I miejsce a II
miejsce ogólne. Wszyscy byli
zadowoleni.

Turniej Tenisa
Walka o sety i walka o szczêœcie
Kiedy dwadzieœcia cztery uczestniczki tegorocznego Ogólnopolskiego
Turnieju Tenisa Sto³owego wkroczy³y dumnie do hali radzionkowskiego
Centrum Kultury „Karolinka”, czêœæ

M£ODE „CIDRY”
BY£Y U NAS!
W poniedzia³ek 26.04.2010 goœciliœmy w naszym Oœrodku przedstawicieli dru¿yny Ruchu Radzionków.
Uczennice i nauczyciele naszej szko³y
miêli okazjê obserwowaæ podczas
krótkiego treningu zawodników: Piotra Giela, Paw³a Giela, Seweryna
Kie³pina i Marcina Kowalskiego. Sportowcom towarzyszyli trener Dariusz
Okoñ oraz dyrektor ds. marketingu
Marcin W¹siak. Goœcie zapraszali na
kolejne sportowe emocje na stadionie. Na spotkaniu dziewczêta mog³y
równie¿ otrzymaæ Klubowe gad¿ety,
porozmawiaæ ze sportowcami, wzi¹æ
autograf czy zrobiæ sobie pami¹tkowe zdjêcie.
Do zobaczenia na stadionie „Ruchu”!!!

widzów poczu³a ciarki dobrze znane
z ogl¹dania najwiêkszych sportowych
wydarzeñ. Tyle tylko, ¿e to nie by³o
zwyk³e sportowe wydarzenie, ka¿da z
zawodniczek oprócz rywalki musia³a
bowiem jeszcze pokonaæ sam¹ siebie. Bo te¿ niezwyk³e to zawodniczki
– potocznie mówimy o nich „trudna
m³odzie¿”. - Mo¿e dlatego „trudna”, ¿e
nie daje ³atwo za wygran¹? – zastanawia siê Tomasz Stu³a,
dyrektor M³odzie¿owego
Oœrodka Wychowawczego w Radzionkowie, organizatora Pi¹tego Ogólnopolskiego
Turnieju Tenisa Sto³owego
M³odzie¿owych Oœrodków Wychowawczych.
W tym roku na starcie stanê³y reprezentacje a¿ szeœciu MOW-ów z ca³ej
Polski. Dziewczyny przyby³y z miêdzy
innymi a¿ z Cerekwicy, £odzi, Podg³êbokiego, Samostrzela i Sobótki. Ka¿da ma na koncie spory baga¿ ¿yciowych doœwiadczeñ, na ka¿dej z nich
swego czasu postawiono ju¿ krzy¿yk,

uznaj¹c, ¿e nic dobrego ju¿ z niej nie
wyroœnie. Turniej jest dla nich jedn¹
z wielu okazji pokazania, na co je staæ.
A staæ na wiele.
- Tê wielk¹ sportow¹ imprezê organizujemy ju¿ po raz pi¹ty, sta³a siê ona
wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu naszej spo³ecznoœci – informuje Joanna Dziewiêcka, organizator Turnieju – Podczas ka¿dej z poprzednich edycji mieliœmy wysoki poziom
sportowy oraz szaleñcz¹ wrêcz walkê o ka¿d¹ pi³kê. Jeœli ktokolwiek
twierdzi, ¿e tej m³odzie¿y brakuje
ambicji, powinien zobaczyæ dziewczyny walcz¹ce przy stole do tenisa.
Tegorocznym zawodom równie¿
nie brakowa³o dramaturgii. By³y nieoczekiwane pora¿ki faworytek, by³y
zaciête gry, o których wyniku rozstrzyga³ jeden b³¹d, by³y ³zy rozpaczy i ³zy radoœci. Te ostatnie sta³y
siê udzia³em z Oœrodka w , która
triumfowa³a w grze indywidualnej
oraz pary – najlepszej w turnieju debla. Organizatorzy zgodnie jednak
podkreœlaj¹, ¿e tak naprawdê zwyciê¿czyniami s¹ wszystkie uczestniczki.
- Wygra³y te wszystkie dziewczyny, którym siê chce, mimo tego, ¿e ich dzieciñstwo nie zawsze by³o sielankowe
– mówi Dziewiêcka
– Mog³y przecie¿
nic nie robiæ, nie
trenowaæ, nie braæ
udzia³u w Turnieju,
zmarnowaæ swoje
najlepsze lata na
nic-nie-robieniu,
bo przecie¿ tak by³oby ³atwiej. Mog³y
twierdziæ, ¿e trudna
sytuacja rodzinna
usprawiedliwia ich
biernoœæ. One wybra³y treningi i
sportow¹ walkê i
za to im chwa³a.
Wierzê, ¿e w ¿yciu tak¿e wybior¹ walkê o swoje szczêœcie zamiast biernoœci.
- Wiele razy w ¿yciu s³ysza³am, ¿e niczego nie osi¹gnê z powodu tego, z
jakiej rodziny pochodzê. Wygrywaj¹c
z rówieœniczkami z ca³ej Polski w takim Turnieju jak ten, udowadniam

Sto³owego
sobie, ¿e to nieprawda, ¿e staæ mnie na odnoszenie sukcesów, moja samoocena siê poprawia – przyznaje jedna
z zawodniczek.
„Bo sport jest jak ¿ycie – powiedzia³a otwieraj¹c Turniej
siedemnastoletnia Daria – chcemy zawsze wygrywaæ,
choæ nie zawsze mo¿na. Mo¿na graæ fair lub nie, czasem
o wszystkim decyduje g³upi b³¹d. Zawsze jednak warto
walczyæ o zwyciêstwo, zarówno w sporcie o wygrane sety,
jak i w ¿yciu o szczêœcie.”

WIELKA FRANCUSKA
PRZYGODA
Pi¹tek 10 rano. W nowoczesnym Centrum Kultury Champs Libres w Rennes zaczyna siê Wielki Wystêp. Najpierw filmy dokumentalne, dyskusje, wprowadzenia. Widownia czerwonymi lub
zielonymi kartkami pokazuje, co jej siê podoba a co nie. Wreszcie
na scenê wchodzimy my! Napiêcie siêga zenitu. Marcin z Claude’em zapowiadaj¹ wystêp dziewczyn z Radzionkowa, a tymczasem reszta wychowawców pakuje nas w papier. Zapowiadali za krótko, dziewczyny jeszcze nie gotowe! Stres, stres,
stres. W koñcu zaczynamy. Dziewczyny daj¹ czadu! „Imponuj¹ce” – z uznaniem kiwaj¹ g³owami wszyscy widzowie. A widowni by³o parêset osób, w tym wycieczki z ró¿nych szkó³. Po
wystêpie Polek czas na wystêp Francuzów, a w jego ostatniej
decyduj¹cej fazie pojawiaj¹ siê dzieciaki z innych krajów. Wœród
nich tak¿e Patrycja i Dominika. Dostaj¹ owacjê od francuskiej
publicznoœci.
Teraz zosta³y nam ju¿ tylko godziny do powrotu. Ostatnie szanse, by poprosiæ kogoœ o emaila lub numer telefonu, ostatnie
szanse, by wyjaœniæ jakieœ sytuacje. Jest pewna rzecz, która
nie daje spokoju Patrycji. W koñcu w TGV powrotnym do Pary¿a
razem z Monik¹ znajduj¹ doœæ si³y, by wyjaœniæ pewne nieporozumienie. Patrycja odzyskuje spokój duszy, a Kinga nie mo¿e
uwierzyæ, ¿e poci¹g, którym w³aœnie jedziemy, osi¹ga prêdkoœæ
ponad 200km/h.
To by³ dziki tydzieñ, mamy nadziejê, ¿e nikt z nas nigdy go nie
zapomni. Miêdzy innymi po to napisaliœmy tê relacjê. Szkoda, ¿e
¿adna z dziewczyn, które by³y we Francji nie znalaz³a czasu,
by sama podzieliæ siê swoimi wra¿eniami. Czy w tym tygodniu
naprawdê nie dzia³o siê nic, o czym chcia³ybyœcie napisaæ?

TURNIEJ WIDZIANY
ZZA KULIS
Od dnia 19 do 21-go kwietnia br. w oœrodku w którym
przebywam odby³ siê Ogólnopolski Turniej tenisa Sto³owego. Przyjecha³o do nas mnóstwo m³odzie¿y g³ównie
by³y to dziewczêta z innych oœrodków. Ja zaanga¿owa³am
siê w przygotowania do tego wydarzenia w trochê inny
sposób ni¿ wszystkie jego uczestniczki. Mianowicie obs³ugiwa³am naszych goœci. W niedzielê tj.19.04. wieczorem moja klasa (1 ZSZ)pe³ni³a obowi¹zki kucharek w sali
gastronomicznej. Bardzo du¿o dziewcz¹t siê wstydzi³o
podawaæ
naszym
goœciom
do sto³u
jednak
wszystkie
postara³yœmy siê
nie myœleæ
o nadchodz¹cych
chwilach
kiedy mia³yœmy ju¿
przyjezdnych obs³ugiwaæ.
Kiedy ju¿
goszcz¹ce u nas dziewczyny zaczê³y siê schodziæ zaczê³yœmy wchodziæ z jedzeniem na salê. Podaj¹c do sto³u
wiêkszoœæ dziewcz¹t bardzo nas obserwowa³a. Nie by³o
nam to na rêkê, poniewa¿ mia³yœmy „stresa” ju¿ na sam¹
myœl o tym, ¿e ma byæ ich wiele. Wychodz¹c z sali zauwa¿y³am, ¿e ¿adna z nich nie podziêkowa³a za podanie im
do sto³u, co moim zdaniem nie by³o dowodem, ¿e s¹
dobrze wychowane. Œwiadczy³o wrêcz odwrotnie, ¿e maj¹
braki w kulturze. Ale nie jest powiedziane, ¿e s¹ do koñca
niewychowane. Nastêpnego dnia tj.20.04. znów obs³ugiwa³yœmy grupy z innych oœrodków, jednak nie ca³a klasa
w tym uczestniczy³a. W tym dniu goœcie byli zadziwiaj¹co
spokojni przy sto³ach. Choæ nie mo¿na powiedzieæ, ¿e
wszyscy. Obserwowa³am pewn¹ dziewczynê. Nie wiem
jak mia³a na imiê i z jakiego oœrodka by³a, ale zachowa³a
siê nie ³adnie w stosunku do mojej kole¿anki Natalii potr¹caj¹c j¹ kiedy obok niej przechodzi³a. Mojej kumpeli
te¿ siê to nie spodoba³o. By³a na ni¹ wœciek³a. Ostatniego dnia tj. 21.04. (by³ to ostatni dzieñ ich wizyty) dziewczyny zjad³y w spokoju, odesz³y od sto³u by wspólnie ze
swymi wychowawcami udaæ siê do autokarów, ale nie
podziêkowa³y ani za goœcinê, ani za nasz trud. By³o to
kompletnie nie do przyjêcia. Nie spodoba³o siê to ani mi
, ani moim kole¿ankom. Nie wiem jeszcze czy chcemy tu
przyjmowaæ takich goœci, którzy nie powiedz¹ „dziêkujê”.
Moim zdaniem nie powinno tak byæ. Myœlê, ¿e jeœliby mieli przyjechaæ do nas po raz kolejny to chcia³abym us³yszeæ od nich „dziêkujê”. Nie wiem jak wy, ale myœlê, ¿e za
nasze trudy to siê jednak nale¿y.
Anita Kojs

Œmingus
Dyngus
Œmingus Dyngus Œmingus Dyngus“Zwany te¿ lanym poniedzia³kiem, œmigusem dyngusem lub po prostu œmingusem to poniedzia³ek po niedzieli wielkanocnej.“Zwyczaje i Tradycje“Najbardziej znanym i do dziœ kultywowanym zwyczajem jest oczywiœcie oblewanie siê wod¹ wywodz¹ce siê ze s³owiañskich obyczajów. W niektórych regionach istnieje te¿ zwyczaj smagania
siê witkami z ga³¹zek. Inne zwyczaje to np. procesje, dziady
œmigustne czy krakowski Emaus.
Agnieszka D.

Œmingus Dyngus na grupie feryjnej. W lany poniedzia³ek praktycznie od rana nikt siê nie la³ wod¹, zaczê³yœmy dopiero tak
oko³o 12 w po³udnie. La³yœmy siê wod¹. Ka¿da z nas l¹dowa³a
co chwila w prysznicu, a wychowawcy? Spokojnie te¿ byli
oblani i to nawet gorzej od nas np:. pani Agnieszka wychowawczyni grupy czwartej, wyl¹dowa³a w prysznicu z misk¹ na
g³owie, a pan Leszek wychowawca grupy pierwszej, zosta³
z³apany na schodach na grupê druga i dosta³, a¿ siedmioma
miskami wody, mniej wiecej tyle nas tam sta³o i siê czai³o, by³o
naprawde zabawnie, dos³ownie wszystko by³o zalane a¿ do
suteryn. Oczywiœcie musia³yœmy to potem posprz¹tac i tak te¿
siê sta³o. Najlepsze by³o, w tym wszystkim to, ¿e po tym jak
posprz¹ta³yœmy musia³yœmy siê szykowaæ do teatru, w którym
musia³yœmy byæ na dziewiêtnast¹, mimo ¿e, siê spóŸni³yœmy to
dotar³yœmy na miejsce. Pozdrowienia i najlepsze ¿yczenia od
wszytkich dla tych których nie by³o.
Ania Chmio³a

Jednego macie
Ojca, wiêc go szanujcie
Przez 13 lat by³am w domu dziecka, bo moja matka by³a
alkoholiczk¹
i mn¹ siê nie interesowa³a… Ale mój Ojciec siê mn¹
interesowa³ i mia³am z nim ci¹gle sta³y kontakt, przychodzi³am do niego, razem rozmawialiœmy, chodziliœmy
na spacery. Wiadomo, ¿e w œwiêta nie by³am i te¿ czêsto siê z Ojcem k³óci³am: wyzywa³am go, mówi³am mu,
¿e ¿a³ujê, ¿e mam
takiego Ojca a nie
innego, ale pomimo tego, co mu
nieraz obraŸliwego
powiedzia³am, nigdy nie odwa¿y³ siê
mnie uderzyæ. Bo
powtarza³ wci¹¿, ¿e
mnie bardzo kocha.
Pracowa³, i od czasu do czasu dawa³
mi jakieœ tam pieni¹dze, ale nie
chcia³am, bo mówi³am mu, ¿eby
sobie zostawi³. I
pewnego dnia mój
ojciec strasznie siê zrani³ na rêce i mia³ ranê otwart¹,ale ¿e te¿ lubi³ sobie wypiæ, akurat wtedy pi³ i nic nie
robi³ z t¹ rêk¹. To pewnej zimnej nocy dosz³o mu zaka¿enie do tej rany na rêce i niestety umar³, moja mama
spa³a z nim w ³ó¿ku jeszcze 2 godziny jak ju¿ nie ¿y³. Gdy
mama do mnie zadzwoni³a, to nie uwierzy³am i zaczê³am mamê z nerwów wyzywaæ, ¿e to nie prawda, ¿e k³amie, bo jest zazdrosna, ¿e mam lepsze kontakty z ojcem ni¿ z ni¹ i dlatego mnie k³amie, ¿e ojciec nie ¿yje.
Ale gdy po dwóch tygodniach ju¿ siê otrz¹snê³amm
uœwiadomi³am sobie, ¿e ojciec nie ¿yje. Strasznie ¿a³owa³am, ¿e nieraz go wyzywa³am i poni¿a³am.
Brakowa³o mi jak czêsto z nim rozmawia³am, chodzi³am na spacery i w ogóle jak z nim mog³am przebywaæ,
na co dzieñ. W domu dziecka strasznie zmieni³o siê
moje zachowanie, zaczê³am piæ alkohol, paliæ papierosy, nie chodziæ do szko³y i trafi³am za to wszystko do
oœrodka w Radzionkowie i strasznie ¿a³ujê tego wszystkiego, co kiedykolwiek zrobi³am ojcu…
SZANUJCIE OJCÓW PÓKI ICH MACIE, BO PÓZNIEJ
BÊDZIE ZA PÓZNO

Ten numer „Sikoreczek” przygotowa³y dla
Was: Ania Chmio³a, Paulina D¹bkiewicz
Agnieszka Dowkau, Monika Dyjak, Monika
Gacek, Kasia Groll, Anita Kojs, Paula
Komorniczak, Patrycja Powalonka.
Starali siê im pomagac doroœli: Maria
Czajka, Jolanta Grzyœka i Marcin Melon

