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Na początek historia medalowa polskich reprezentacji

Zakończyły się kolejne zimowe Igrzyska Olimpijskie. Dla naszej kadry były to najlepsze
igrzyska pod względam zdobytych medali. Dzięki naszym sportowcom Polska zajęła 11
miejsce w klasyfikacji medalowej! Super!!!

Nasi bohaterowie
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Jak zarobić na sporcie?
Sport to równie dobry sposób na życie jak każdy inny. Wystarczy lubić coś robić i włożyć w to ogromną ilość
pracy (polecamy analizę przygotowań np.: Justyny Kowalczyk). No i oczywiście talent jest również wymagany.
Nie od razu, co prawda zawodnik jest w stanie się utrzymać tylko ze sportu, lecz z czasem, pomalutku potrafi
dojść do poważnych pieniędzy.
Nasi medaliści olimpijscy również osiągnęli pewien cel, o którym nie mówi się przy okazji wręczania medali.

W tym sezonie w Pucharze Świata Justyna
Kowalczyk
zarobiła
305595
franków
szwajcarskich, czyli 1,1 mln złotych. Mimo że
wywalczyła najwięcej punktów w historii, to
dostała znacznie mniej pieniędzy niż w
poprzednich latach.

Kamil Stoch w zawodach Pucharu Świata w
skokach zarobił w tym sezonie już 84 300
franków szwajcarskich, tj. ok. 284 tys. złotych.
Razem z premiami FIS za mistrzostwa świata
jego dochody wynoszą obecnie 393 tys.
złotych.

Na dzień dziesiejszy wiadomo, że jest na
co dzień strażakiem. Strażak, najniższy
stopniem, zarabia około 2500 zł.
O wpływach Z. Brodki ze sportu na razie
nie wiadomo zbyt wiele.

Mistrzowie olimpijscy z Soczi: Justyna Kowalczyk, Kamil Stoch i Zbigniew Bródka będą otrzymywali stypendia sportowe w
wysokości 9200 złotych miesięcznie (tzn., że będą otrzymywać takie stypendia tak długo, dopóki będą trenować i odnosić
sukcesy w sporcie).
W przyszłości otrzymają ponadto olimpijskie emerytury.
Na najwyższe stypendia zapracowali K. Stoch, Z. Bródka i J. Kowalczyk. Będzie to kwota 9200 złotych miesięcznie, czyli ok.
110 tys. PLN rocznie. Srebrne medalistki otrzymają ok. 90 tys. rocznie, a brązowi  80 tys. Wszyscy po ukończeniu 40 roku życia
będą dostawać emerytury (olimpijskie  PAP Life), czyli świadczenie w wysokości jednej średniej pensji krajowej  powiedział
minister sportu i turystyki Andrzej Biernat. W 2013 roku średnia pensja krajowa wyniosła 3650 zł.

Trzecia strona medalu.
07 marca rozpoczęły się Igrzyska Paraolimpijskie w Sochi.
45 krajów wystawiło swoje reprezentacje liczące blisko 700
sportowców.
Polskę reprezentować będzie ośmiu zawodników:

Logo Igrzysk
Paraolimpijskich

Reprezentacja Polski na paraolimpiadę w Soczi:
Narciarstwo biegowe i biatlon
Kamil Rosiek (1984, ZSON Start Nowy Sącz)
Witold Skupień (1989, ZSON Start Nowy Sącz)
Narciarstwo alpejskie
Michał Klos (1993, WSSiRN Start Katowice) Maciej Krężel (1991, WSSiRN Start Katowice), Anna Ogarzyńska (1986,
SSR Start Poznań), przewodnik niedowidzącego Macieja Krężela Igor Sikorski (1990, BZSR Start BielskoBiała)
Andrzej Szczęsny (1982, BZSR Start BielskoBiała) Rafał Szumiec (1983, IKS Druga Strona Sportu Kraków)
Snowboard
Wojciech Taraba (1986, BZSR Start BielskoBiała).
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Angelika Jakubowska

Karolina Hanejko
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Biblioteka.
Książka.
Człowiek.
Życie.

Inny świat?
Czyżby?
A może
jednak?

CZY WARTO …....?
Biblioteka – to budynek w którym znajdują się zbiory biblioteczne zwane też potocznie zbiorami książek lub też
instytucja, która gromadzi, przechowuje i udostępnia swoje zbiory.
Zatem powtórzmy pytanie, czy warto ...chodzić do biblioteki? Przecież słowo „instytucja” nas odraża, gryzie i jest
nieprzyjemne. Niektórym źle się kojarzy.
A same książki w twardych bądź miękkich okładkach, różnych formatach; jedne nowe, jeszcze pachnące drukarnią, inne stare,
zniszczone, które przeszły w swoim książkowym życiu nie jedno. Mają zagięte rogi, podkreślony tekst, a niektóre zostały
potraktowane wylaną kawą czy plamą po dżemie truskawkowym. Nie łatwe życie mają książki, może ich życiorys jest podobny
do niejednego ludzkiego życia. I te biedne książki stoją w szeregu jak żołnierze na półkach w bibliotece. A półki tworzą labirynt,
kręty i czasem ciemny, nieprzyjemny dla gościa. Do tego ten zapach kurzu.
Jeśli ktoś się odważy przekroczyć próg biblioteki i wejdzie w te ciemne, kręte zakamarki może poczuć na swoich plecach
oddech groźnego przestępcy, niebezpiecznego zwierza lub poczuć się członkiem drużyny idącej po pierścień. Na szczęście można
też spotkać dobre dusze, mądrego detektywa lub poczuć przepych i bogactwo historycznych rodów.
To daje nam biblioteka – różnorodność. To TY czytelniku sam decydujesz, gdzie chcesz się znaleźć. Należy tylko wyciągnąć
rękę i pochwycić odpowiednią książkę. Możesz przenieść się w czasie lub zostać w teraźniejszości, za pomocą książki, bez
paszportu, być w innym kraju. Możesz stanąć stopą w takich miejscach o których możesz tylko śnić i marzyć. Możesz być
dzielnym wojownikiem, piratem, damą lub znanym sportowcem. Możesz bez żadnej operacji plastycznej mieć tysiące twarzy i
zmieniać kolor skóry. Bez obawy o swoje zdrowie i konsekwencje z tym związane. Możesz to robić każdego dnia i o każdej porze.
To dają nam książki, wielką szansę, jakiej normalnie nie mamy. Dzięki książkom i bibliotekom masz tę szansę. Dlatego pięknie
ujął funkcję biblioteki Carlos Maria Dominquez słowami: „Biblioteka jest bramą w czasie”.
Korzystajcie więc z tej bramy! Przekraczajcie chętnie jej próg, wgłębiajcie się w każde słowo. Wertujcie książki w tę i tamtą.
Przychodźcie sami lub grupami. Wpadajcie do biblioteki jak na kawę do fajnej kawiarni. Zajrzyjcie tu, jakbyście przyszli
odwiedzić swoją dobrą znajomą. Ona – biblioteka, zawsze Was przyjmie z otwartymi ramionami. Bo ona – biblioteka – czeka na
Was. Ona – biblioteka, chętnie Wam pomoże, podpowie. Od tego jest strażniczka w bibliotece. Ona – strażniczka, wskaże
właściwą ścieżkę, aby nie zgubić się w labiryncie półek. Ona – strażniczka, zapali dla Was światło, to ona – strażniczka, zetrze dla
Was kurz z pokaźnych tomów.
Autor: Sylwia Migdalska

Bedąc żywym świadkiem wydarzeń, które dzieją się aktualnie za naszą wschodnią granicą, warto zastanowić się nad pytaniem: Czy rozumiem
to, co tam się dzieje? Sytuacja jest skomplikowana z całą pewnością, lecz warto zapoznać się z nią, ponieważ tak właśnie tworzy się historia.
Naszły mnie również inne pytania. Czy my sami jesteśmy patriotami? Czy dziewczęta, którym pomagamy dojrzeć, czują się patriotkami? Czy
rozumieją patriotyzm? Wobec czego czujemy się patriotami  kraju, miejsca zamieszkania, rodziny, grupy?
Definicja głosi, że patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar; pełna gotowość do
jej obrony, w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej
dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji,
kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością.
Redakcja Sikoreczek ogłasza zatem konkurs na pracę literacką pt.:
Czym dla mnie jest patriotyzm?
Prace proszę składać do 25.03.2014 r. w formie pisemnej. Styl dowolny.
Zwyciężca otrzyma nagrodę oraz możliwość opublikowania własnej pracy na łamach Sikoreczek. Zachęcamy do udziału również dorosłych.
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Dorota Babiuch
Daniela Kustra
Mariola Badowska
Roksana Nieśmiałek

Dnia 10.03.2014 r. w naszych skromnych progach mieliśmy okazję gościć uczestników warsztatów
terapii zajęciowej. Imprezę zorganizowała P. Krysia.
Nasze dziewczęta wspominają to wydarzenie bardzo pozytywnie:
 "To była świetna zabawa."
 "Ale się wytańczyłam."
 "Przez chwilę było mi żal naszych gości, jako chorych ludzi, ale okazało się potrafią się
normalnie bawić. Ale była zabawa."
 "Gdybym jeszcze raz miała okazję uczestniczyć w takim spotkaniu to z wielką radością i bez
zastanowienia."
Pozwolę sobie zacytować słowa Jana Pawła II:
"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez
to, czym dzieli się z innymi."
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Jestem ostatnio fanem literatury dla najmłodszych. Z racji tego faktu polecam
wszystkim wiersz z serii "Wierszyki dla najmłodszych", który napisał pan
Bogusław Michalec "Świnka".
Wierszyk z morałem? A i owszem. Mirosław Pawłowski przedstawia wiersz o
śwince z ambicjami.

Pewna świnka wczoraj rano
wpadła namyśl, by być damą.
Wpierw z czytelni przy chlewiku
pożyczyła pism bez liku.

Pędzą, gnają ile siły,
omal racic nie zgubiły.
Między nimi świnka nasza:
nie zna "proszę" i "przepraszam".

Leży w słomie. Patrzy. Czyta:
"Pani w stajni", "U koryta",
"Knur prawdziwy", "Żyj z naturą",
"Kurier chlewu", "Świnie górą".

Zginął gdzieś kapelusz damy,
już w korycie są falbany.
Wstążki? Całe zabłocone.
Koraliki? Pogubione.

Błyszczą barwne fotografie...
 Ja też damą być potrafię.
Ma falbany i koronki,
dwa kolczyki, trzy pierścionki.

Chrząka, mlaska, sapie, prycha,
do koryta się przepycha.
Wokół tłoczą się sąsiedzi,
chcąc w wyścigu ją wyprzedzić.

Wtem koryto wielkie wnoszą,
na kolację świnie proszą.
Jak nie zerwą się prosiaki
i maciory, i warchlaki.

To nie może ujść na sucho:
 Złaź mi na bok! Bo dam w ucho!
Kiedy wreszcie była syta,
odstąpiła od koryta.

Z boku bacznie się przygląda,
jak biesiada świń wygląda.
Świnia krzywi się z niesmakiem:
 Któż to ma zwyczaje takie?
Ach te świnie, ach te knury,
za grosz nie ma w nich kultury.
Szczęściem ja  to co innego:
coś o nieba dwa lepszego.
Nie przesadzam, daję słowo,
jestem świnią salonową!
I powtarza wciąż to samo:
 Cóż, ja w końcu jestem damą...
Lecz my przecież wiemy swoje:
nie wystarczą ładne stroje.
Gdy ktoś w świecie chce brylować,
musi umieć się zachować.
Piękny strój i ważna minka,
a tymczasem w środku: świnka!

Daniela Kustra
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GRANICA - BORDER - GRENZE - FINIBUS - MPAKA
Kocham cię.
Słowa klucz, które czasami otwiera ludziom drzwi nie do otwarcia innymi sposobami. Lecz, o ironio, nie zawsze
gwiazdy, znaczą niebo. Czasem to tylko odbicie w tafli wody na jeziorze. Choć pięknie wygląda, to jednak tylko
odbicie. Ileż to razy chłopcy mówią o miłości by później chwalić się przed kolegami, jakimi to oni są dobrymi
"włamywaczami" i jakich to oni drzwi nie otwarli. Lecz chłopcy, choć sprytni, są jednak w tyle, jeżeli weźmiemy pod
uwagę dziewczęta. Te "włamywaczki" są sprytne, bezczelnie skuteczne i wiedzą lepiej, jak otwierać tajne drzwi do
serca innej dziewczyny. I to jest temat, o którym porozmawiamy z P. Agatą Marek. Opowie nam ona granicy w relacji
pomiędzy dziewczętami. Warto zweryfikować swoje poglądy na ten temat. Przeprowadzenia wywiadu na tak trudny
temat podjęły się Sandra i Marta. A ich rozmówczyni stwierdziła: "Powiedziałam krótko, ale konkretnie."
Zapraszamy.
 Czy jest pani osobą tolerancyjną wobec związków homoseksualnych?
 Tak.
 Jakie jest pani zdanie na temat wiązania się dziewcząt w ośrodku?
 Moim zdaniem wiązanie się dziewcząt w ośrodku jest spowodowane tym, że nie ma tu chłopców i uczucia, które by
były do nich kierowane są kierowane do dziewcząt. Bardzo często jest to potrzeba okazywania i otrzymywania uczuć.
Jesteście w wieku, w którym hormony buzują i potrzebujecie miłości, której być może tak mało w życiu dostałyście.
Uważam, że dziewczyny są produktem zastępczym, bo jeśli byliby tu chłopcy to takie same uczucia by były kierowane
do nich.
 Czy Pani zdaniem określenie tego „lesbijstwem” jest prawidłowym
określeniem?
 Jeśli między wychowankami dochodziłoby do kontaktu fizycznego to byłoby
to lesbijstwo. Natomiast przyjaźń, pisanie listów, rozmowy, itd. nie jest tym.
 Dlaczego w naszym ośrodku istnieje zakaz wiązania się dziewczyn?
 Z przepisów prawa nie wynika, że jest zakaz lesbijstwa. Istnieje jednak zakaz
kontaktów fizycznych.
 Dlaczego lesbijstwo jest uznawane za element tzw. „drugiego życia”?
 Nie uważam, że lesbijstwo jest elementem tzw. „drugiego życia”.
Wywiad z P. Agatą Marek przeprowadziły:
Sandra Wieczorek
Marta Jamrozowicz
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