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21 marca to początek astronomicznej
wiosny, to także Światowy Dzień
Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych.
W tym numerze Sikoreczek znajdują
się relacje dziewczęt, które
uczestniczyły w zajęciach z dziećmi
niepełnosprawnymi.

Ja i niepełnosprawni …

N

iepełnosprawni… Gdy zaczyna się o nich mówić u wielu osób pojawia się
nieszczery i bezinteresowny uśmiech na twarzy. Ale zastanawia mnie to
dlaczego? Przecież to są zwykli ludzie którzy czują, widzą i rozumieją
wszystko, może nie tak jak my ale potrafią inaczej dostrzegać świat w którym się
znajdują. Przecież to są ludzie którzy potrafią normalnie funkcjonować jak każdy inny
człowiek. Zdarzają się Osoby z całkiem innymi objawami tej choroby ale to nie powód
do wyśmiewania się z nich i wytykania palcami. Bo tak naprawdę to Oni potrafią
cieszyć się z życia, doceniać wiele rzeczy, które dla nas są normą … nie szukają
problemów wokół siebie tylko żyją tym co jest tu i teraz. Miałam brata z ciężką
chorobą (nie umiał mówić, chodzić nie słyszał) ale dla mnie to było coś ogromnie
niesamowitego jak się uśmiechał –nie słysząc. Nawet nie wiecie ile szczęścia może
wam dać chory człowiek. Bardzo mi tego brakuje. Ale choroba go wykończyła.!
Chociaż był niepełnosprawnym człowiekiem, to tak mi go brakuje jak nikogo innego
na świecie, był dla mnie wszystkim …!! I dlatego teraz mi jest bardzo trudno
przebywać z ludźmi niepełnosprawnymi bo wtedy przypominają mi się wszystkie
chwile które kiedyś były i już niestety nie wrócą, choć bym bardzo chciała …. życie
bym oddała żeby Go jeden jedyny raz zobaczyć ale wiem, że to jest niemożliwe. W
moim środowiskowym otoczeniu dużo mnie takich ludzi otacza, ale właśnie z takimi
ludźmi można szczerze i prawdziwie porozmawiać, po prostu przy nich mogę być
sobą. Dlatego postanowiłam sobie, że się przełamie i spróbuję pomóc takim ludziom.
I dlatego zapisałam się na kurs wolontariuszki, dużo mnie to będzie kosztować ale
chce pomagać chorym ludziom. Jeżeli uda mi się przełamać to będę dumna z siebie i
z tego, że mogłam pomóc. Niepełnosprawni mogą nam tak naprawdę dać dużo
szczęścia i powodów do radości, przy nich możemy się cieszyć z tego że ONI mimo
wszystko są szczęśliwi, że możemy się cieszyć z ich szczęścia!!!
Rad. Marzena Mikoda

Niepełnosprawność, powód do
zniewagi, czy jakiś znak?
Czy niepełnosprawny znaczy gorszy? Niekoniecznie. Ludzie niepełnosprawni patrzą na życie
inaczej, są bardziej otwarci na ludzi i nie mają uprzedzeń. Często posiadają ukryte talenty, w
różnorodnych dziedzinach, są bardzo chętni do pomocy innym. Niepełnosprawność nie
polega tylko na upośledzeniu umysłowym, niepełnosprawni w wielu przypadkach normalnie
myślą, są świadomi swojego postępowania,
postępowania, żyją i pracują jak ludzie zdrowi.
Istnieje
wiele
niepełnosprawności:

rodzajów

-upośledzenie umysłowe
-choroby psychiczne
-zaburzenia
zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
-choroby narządu wzroku
-upośledzenie
upośledzenie narządu ruchu
-epilepsja
-choroby
oroby układu oddechowego i krążenia
-choroby
choroby układu pokarmowego
-choroby układu moczowo - płciowego
-choroby neurologiczne
-inne,
inne,
w
tym
schorzenia:
endokrynologiczne,
metaboliczne,
zaburzenia
enzymatyczne,
choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia,
zeszpecenia
choroby układu krwiotwórczego.

Jednak dzisiejszy świat niepełnosprawnych
rozwija się z zawrotną prędkością. Dla
ludzi skazanych na wózek inwalidzki
zostały stworzone specjalne auta, dla
niewidzących zostały stworzone książki
czytane przez lektora, oraz filmy
opisywane, niewidomi mogą skorzystać
również z książek pisanych Alfabetem
Braille-a,
a, zostały stworzone specjalne
telefony
komórkowe
dla
ludzi
niedowidzących, ludziom z ubytkiem na
słuchu pomagają specjalne Aparaty
Słuchowe, które wyostrzają każdy dźwięk,
dź
natomiast
dla
osób
głuchych
i
niemówiących został stworzony tzw. Język
Migowy,
który
pomaga
im
w
komunikowaniu się z resztą świata.

Osoby niepełnosprawne lub upośledzone
umysłowo często są szczęśliwi, żyją pełnią
życia, nie czują się gorsi i słusznie.
Niepełnosprawność nie jest powodem do
drwin, czy do użalania się nad kimś. Ludzie
upośledzeni fizycznie nie lubią, gdy ktoś
się nad nimi rozczula, po prostu są silni,
radzą sobie z życiem takim jakim jest, a
przecież nie mają lekko, ale jednak mimo
to nie poddają się w walce z
codziennością. A my? Zdrowi ludzie? Nie
ograniczeni fizycznie, ani umysłowo?
Poddajemy się na każdym kroku, każdego
dnia gdy coś nam nie wyjdzie. Z reguły nie
walczymy dalej, bo przecież najprościej
jest rozłożyć ręce i powiedzieć że nic nie
ma sensu, że nasze cele są i tak nie realne.
Moim zdaniem nieszczęście tych ludzi jest
dla nas w pewnym sensie jakimś znakiem
byśmy wzięli się w garść i przestali
narzekać że życie jest bez sensu, żebyśmy
zaczęli żyć tak byśmy na starość nie
musieli żałować ani jednego dnia z
naszego życia.

Red.Basia.
Gazetke redagowały:
M.Mikoda,A.Chmioła,R.Solawa,K.Widera
B.Machnio,S.Krause,A.Koszyk,
S.Grzywnowicz J.Liwerska D.Karwecka

Impreza z
niepełnosprawnymi
Mimo barier bawimy się
doskonale…
Dnia 2.03.2011 roku o godzinie 11.00
dwanaście dziewczyn wraz z panią Krysią
poszło na zabawę do sali konferencyjnej.
Wychowanki z gastronomi przygotowały
pyszny poczęstunek dla wszystkich
zaproszonych na tą imprezę. Gdy tam
przyszłyśmy
czekali
na
nas
już
niepełnosprawni ;) Z początku siedzieliśmy
i czekaliśmy aż nasz DJ Damian puści
muzykę, żebyśmy mogli zacząć tańczyć ;)
Gdy od razu zaczęła grać muzyka wszyscy
zaczęli tańczyć ;) W trakcie imprezy było
kilka przerw, w ciągu jednej przerwy odbył
się konkurs, w którym wzięło udział kila
par, ale mogła wygrać tylko jedna.
Wygrana para mogła wybrać sobie
balonika ;) Wszyscy bardzo dobrze się
bawili, nawet pani Jola Dziewięcka i pani
Agata Marek zawitały do nas zobaczyć, jak
się bawimy ;) Impreza była krótka,
ponieważ trwała tylko do 13.30. Na koniec
Ola Turczyn i Karolina Korbecka rozdały
małe upominki dla niepełnosprawnych
oraz
ich
opiekunów.
Wszystkich
zaproszonych pożegnaliśmy, a same
zabrałyśmy się do sprzątania ;(
Spodziewamy się jeszcze nie jednej takiej
imprezy
i
mamy
nadzieję,
że
niepełnosprawni
będą
nas
miło
wspominać ;)
Red.Roksana Solawa Red.Daria Karwacka

Walentynki2011-02-14
Szpilki i kości to znaki miłości☺
Czternasty lutego to dzień, kiedy ludzie
wyznają sobie miłość, a jeśli nie są
zakochani, to życzą sobie i innym, aby
miłość w końcu ich spotkała. Walentynki
budzą wiele emocji, dla jednych to święto
kiczu,
podczas
którego
zarabiają
multipleksy kinowe, galerie handlowe,
restauracje, kwiaciarnie i cukiernie, a dla
innych to po prostu fajny dzień, który
można bezkarnie spędzić z ukochaną
osobą, miło spędzić czas, zrobić coś
wspólnie albo

Historia Św. Walentego
Św. Walenty (czczony właśnie tego dnia 14
lutego) był biskupem i męczennikiem
rzymskim, który poniósł śmierć w czasach
cesarza Klaudiusza II Gota ok. 269 r. W
czasie prześladowań uzdrowił on ze
ślepoty córkę jednego ze sług cesarskich i
doprowadził do nawrócenia całej jego
rodziny. To bardzo rozgniewało władcę.
Biskup został pobity maczugami, a
następnie ścięty.

wyznać komuś miłość
Na kartce powinniśmy umieścić oryginalne
i płynące prosto z serca wiersze lub inny
rodzaj życzeń walentynkowych. Mile
widziane są też kwiaty, które są idealnym
podarunkiem walentynkowym.
Obok
kwiatów
możemy
sprawić
przyjemność
innym,
drobnym
lub
większym, prezentem na walentynki Każdy
podarek ucieszy w ten dzień, czy to będzie
elegancki
wisiorek
czy
maskotka.
Red.Anna Chmioła

W Europie Zachodniej święty patronuje
zakochanym mniej więcej od XV w.
Obecnie Dzień Świętego Walentego
obchodzony jest na całym świecie jako
święto miłości. Tego dnia wysyłamy sobie
kartkę z wierszykiem bądź wyznaniem
miłosnym (tzw. walentynkę) albo też
obdarowujemy się prezencikami
Walentynki jest to dzień, w którym
możemy bez skrępowania całować się na
ulicy lub podejść do upatrzonej od dawna
sympatii i wręczyć jej liścik z miłosnym
wyznaniem. Tego dnia możemy wpatrzeni
w siebie spacerować alejkami parkowymi,
przytulać się w kinie na romantycznym
filmie.
Red.Roksana Solaw

8 marca obchodzimy Dzień Kobiet.
Święto to pierwszy raz było obchodzone w roku 1911.
Ustanowiono je dla upamiętnienia walki o prawa wyborcze i lepsze warunki pracy. W roku
1908 w Nowym Jorku 15 tysięcy pracownic fabryki tekstylnej strajkowało walcząc o swoje
prawa.
Właściciel fabryki zamknął kobiety - próbując nie dopuścić do większego rozgłosu akcji.
Niestety nagle wybuchł pożar w którym zginęło 129 kobiet.
W Polsce święto to było obchodzone w czasach PRL-u. Kobiety dostawały wtedy zwyczajowo
- goździki i rajstopy.
Obecnie w krajach w których obchodzi się to święto często odbywają się manifestacje
feministyczne.
W Polsce Dzień Kobiet przestał być centralnie obchodzony w roku 1993.
Mimo niezbyt pozytywnej sławy tego dnia - warto go uczcić.
Każda okazja jest dobra do tego aby lubianej przez siebie osobie okazać że się o niej myśli i
pamięta.

Red.Katarzyna Widera
Red Sylwia Kraus

Z życia ośrodka:

Utrata Telefonów Gr. 4 !!!

nia 23.02.2011 roku. Między
godziną 19.00 a 20.00, odbyło
się bardzo nie miłe zebranie, na
którym cała gr. 4 dowiedziała
się że mamy mieć zabrane telefony
komórkowe ;( . Z początku pan Rafał
Banaszczyk
trzymał
nas
w
niepewności, i nie wiedzieliśmy z
jakiego powodu mamy mieć je
zabrane. Po kilku minutach pan Rafał
uświadomił nas że to przez dwie nasze
koleżanki z grupy, czyli Sandre Prokop
i Paule Komorniczak gdyż one dwie
używały telefonu użyczonego przez
jedną wychowankę grupy 2, iż Sandra

D

Prokop nie mogła posiadać telefonu
ponieważ miała karę, a Paula
Komorniczak była świadoma tego
żeSandra ma telefon nielegalnie, ale
nie zgłosiła tego żadnemu wychowacy
ponieważ chciała trzymać stronę
koleżanki, a za to że Paula nic nie
powiedziała to tak samo mogła używać
tego telefonu jak i Sandra. Zebranie
naszej
grupy
4
było
bardzo
napiete,każda z nas wpadła w wielka
furie, polały się łzy, wszystkie byłyśmy
złe i nawet niektóre z nas wyszły z
zebrania bo nie były wstanie tam
wytrzymać ;( Najgorsze jest to ze
niektóre dziewczyny miały dopiero
dostać telefon, albo miały tylko taki
kontakt z rodziną, bo np. nie jeżdżą do
domu na przepustki, a telefon to była
ich jedyna deska ratunku. Z żadnej
strony Pauli i Sandry nie było widać
poczucia winny, zachowują się tak jak
by nic się nie stało, gdzie tak naprawdę
stało się bardzo dużo ;( ! . W imieniu
całej naszej grupy chcemy powiedzieć
że jest nam bardzo przykro i trudno
pogodzić się z tym faktem ze nie
możemy mieć telefonów, gdzie tak
naprawdę ten telefon nie był nam
obojętny ;

Red.Roksana Solawa
Red.Daria Karwacka

- Dorośli mogą więcej ?!
- Czy Oni zawsze muszą mieć racje ???
Czy dorośli mogą więcej?! Tak naprawdę
tutaj jest tak, że wychowawca zawsze ma
racje i może więcej od nas! Ale w końcu
nadchodzi taki moment, że nie zgadzamy
się z Ich zdaniem. W pewnych momentach
nie wytrzymujemy i mówimy takie rzeczy
których później żałujemy.
Są tu takie osoby dorosłe z którymi można
się tak naprawdę porozumieć, ale nie
wszyscy są tacy, że Cię zrozumieją i
pomogą . Powiem więcej są tacy co
potrafią krytykować i mówić dużo rzeczy
które mogą zaboleć !!
Bardzo jest mi źle z tym, że wszystkich
wrzucają do jednego worka, czasami
wydaje mi się, że traktują nas tak różnie,
że inne osoby czują się odrzucone. Tak
naprawdę ja tyle bym chciała powiedzieć o
osobie, żeby nie trzymać tego wszystkiego
w sobie ale nie mam obok siebie takiej
osoby dorosłej, której mogłabym o tym
powiedzieć. Są takie momenty, że sobie
już z tym wszystkim nie radzę i wybucham.
Zazdroszczę bardzo tym osobą, które mają
przy sobie BLISKĄ osobę, która zawsze je
wysłucha, doradzi a nawet jeżeli jest w
stanie to pomoże!
Mam takie momenty, w których czuje
potrzebę pogadać o wszystkim co mi siedzi
w głowie, ale wydaje mi się, że
wychowawca odbiera to inaczej niż ja, że

problem, z którym ja sobie nie radzę, z
którym jest mi bardzo ciężko nie jest tak
wielkim problemem dla nich jak mi się
wydaję .
Poznałam się już na wielu ludziach. Tutaj
również są tacy, którzy Cię zrozumieją
pomogą doradzą i w ogóle , ale są również
tacy, na których tak naprawdę nie można
polegać, którzy patrzą tylko na czubek
swojego nosa. Często słyszę takie słowa
„może w końcu pozbędziemy się
problemu”.Dla mnie to jest nie do pojęcia!
Jak wychowawca, który powinien pomóc
nam rozwiązać problem, porozmawiać , to
odwraca się plecami. Dla mnie to jest
ogromny ból, no ale cóż takie jest już
życie. J jeżeli ludzie nie będą chcieć go
zmienić to tak będzie zawsze. Ale tak
naprawdę poznałam się na jednej rzeczy
sama po sobie „ jeżeli sami nie będziemy
chcieli zmienić tego co możemy na dobre
to będzie tak jak jest, bo to co możemy
zmienić tylko my ,nikt inny za nas tego nie
zrobi” Wiec ja postanowiłam, że to co
mogę zmienić to zmienię ale nie wiem czy
wtedy wszyscy będą z tego zadowoleni.
Ale tak naprawdę nie obchodzi mnie to bo
ja chcę zrobić to tylko i wyłącznie dla
siebie!

Red. Marzena Mikoda

WaLeNtyNkI tO CzAs ZaKoChaNyCh.!
KaŻdy Z NaS mA W sObiE WaLenTyNkE.! ☺
Jest to czas, w którym ludzie nawet o najmniejszych uczuciach myślą tylko o papierowych
serduszkach, romantycznym wieczorze itd.
Jest to również czas, w którym pary spędzają wspólnie ten wyjątkowy dzień, który jest
tylko raz w roku …, w którym mogą sobie powiedzieć szczerze, że się kochają, że są dla
siebie wszystkim i tak naprawdę mogą powiedzieć wszystko o czym tak naprawdę myślą,
co było, co jest i co będzie …, co można było zrobić kiedyś..., co mogło być lepie,j a nie było
…, ale cieszą się tym co jest.
Wiecie co? Tak sobie myślę, że teraz w ten dzień, który jest, możemy się zastanowić nad
tym, co możemy zrobić dla siebie, coś dzięki czemu będziemy szczęśliwi … coś co nam się
wydaje, że nikt nie zrobi tego lepiej od nas … musimy wierzyć w siebie i w to co możemy,
potrafimy, w czym tak naprawdę jesteśmy najlepsi. Wiara w siebie tak naprawdę może
sprawić cuda, nawet nie wiecie jaką mogą mieć siłę! Dlatego wszyscy zastanówmy się nad
sobą i naszymi uczuciami, nad tym co możemy zrobić, żeby było wspaniale. Próbuję Wam
tak naprawdę przekazać, i nie tylko Ja o tym co piszę, że wszystko jest możliwe … tylko
proszę Was uwierzcie w siebie a zobaczycie całkiem inne życie, inny świat.
Red. Marzena Mikoda
Red. Aleksandra Koszyk

Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w
starożytnym Rzymie Matronalia. Było to święto przypadające na
pierwszy tydzień marca, związane z początkiem nowego roku,
macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta mężowie
obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia.
Tego dnia zamężne, wolno urodzone kobiety, otrzymywały od swoich
mężów prezenty i podarki, obdarzane były miłością i uwagą. Niewolnice
również otrzymywały prezenty od swoich mężów, a panie domu
pozwalały tego dnia odpoczywać swoim niewolnicom. Rzymianki
przyodziane w swoje najlepsze ubrania, z aromatycznymi wieńcami na
głowach, przychodziły do świątyni bogini Westy – strażniczki ogniska
domowego.
Inicjatorką Międzynarodowego Dnia Kobiet była Klara Zetkin.
Pierwsze historyczne wydarzenie, które wypadło na dzień 8 marca 1857
roku, było związane z podjętą przez kobiety próbą walki o swoje prawa.
Kiedy jednak powstało dzisiejsze święto kobiet? Pół wieku później, o
tej dacie przypominały aktywistki Nowojorskiej Organizacji
Socjaldemokratycznej, które 8 marca 1908 roku zorganizowały mityng w
obronie praw kobiet. A już w 1909 roku Socjalistyczna Partia Ameryki
ostatnią niedzielę lutego ogłosiła Międzynarodowym Dniem Kobiet.
Dzisiaj dzień kobiet obchodzony jest podobnie, mężczyźni dają nam
prezenty i teoretycznie noszą nas na rękach (w praktyce nie każdy daje
radę☺).Mężczyźni wręczają swoim matkom, córkom, żonom,
koleżankom, partnerkom, siostrom drobne podarunki, kwiaty i tym
podobne

Za to Wam dziękujemy faceci☺

Red. Ania Chmioła

Nadchodzi Wiosna

Wiosna, wiosna już tuż, tuż.
Płaszcz słomiany spada z róż, Pączki ma już każdy krzak To jest wiosny pierwszy znak.Drugi znak - zielony liść.
Na wycieczkę czas już iść.Biegać łąką ile tchu,
Szukać wiosny Tam i tu.
Złotych blasków Chyba sto
Wpadło na Strumyka dno
Żaby budzą się ze snu.
- gdzie jest wiosna?
A, już tu. W każdej bruździe,
Koleinie,
Jakaś strużka
Wody płynie,
Wszędzie ćwierka jakiś ptakW każdym mieście Patrz uważnie Tu i tam,
To je znajdziesz To jest też Wiosenny znak Na podwórku Już hałasy,
Wszystkie dzieci Grają w klasy. A jak grają?
Zobacz, jak To jest wiosny Piąty znak. Takich znaków jest ze dwieście.
red.

Sabina Grzywnowicz

!!! Niepełnosprawne,
ale szczęśliwe życie !!!
Dnia 16.02.2011 roku odbyła się
impreza niepełnosprawnych
ludzi, która zorganizowana była
w "Biesiadniku" (Oś. Stroszek).
Mieliśmy przyjemność ja Jowita
Liwerska, Roksana Solawa oraz
reszta poszczególnych
dziewczyn z naszego ośrodka
tam zagościć. Aby nie przyjść
tam z pustymi rękoma upiekliśmy
specjalnie dla nich ciasto.
Dojechaliśmy tam około godziny
16:00 tramwajem. Z początku
było trochę ciężko z dojściem
ponieważ Pani Krysia
Ostapowicz nie zbyt wiedziała jak
tam dojść, więc stwierdziliśmy że
będziemy szły w ciemno ; ). Po
dłuższym czasie poszukiwania
knajpy "Biesiadnik" dotarliśmy do
celu. Gdy tylko weszłyśmy do
środka od razu organizatorka tej
jak że miłej imprezy Pani Ania
przyjęła nas bardzo gorąco ; D.
Na początku Pani Ania zaprosiła
nas do stolików gdzie siedzieli
niepełnosprawni na mały
poczęstunek. Z początku ciężko
było nam z nimi nawiązać
kontakt, ponieważ byli wstydliwi.
Taniec jednak wszystko
przełamał. Długo się nie
zastanawiając zaczęliśmy
rozkręcać imprezę i zapraszać
niepełnosprawnych do tańca, w
trakcie miłego tańcowania
Red.Solawa ,Liwerska

były konkursy, w których
uczestniczyłyśmy z chorymi
ludźmi. Wszyscy bawili sie
bardzo dobrze, aż do samego
końca. Niektórym to nawet nie
chciało się stamtąd wyjść
ponieważ było bardzo, bardzo
FAJNIE !!! :-) Mamy nadzieje że
będzie więcej takich imprez z
niepełnosprawnymi bo tak
naprawdę oni sie niczym od nas
nie różnią, są TACY SAMI JAK
MY !!!

Jowita Liwerska
Roksana Solawa

