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MŁODZIEŻOWE WYBORY PREZYDENCKIE 2015.
MŁODZI GŁOSUJĄ. Młodzi ludzie  także
niepełnoletni  mają swoje zdanie i poglądy.
Program Młodzi głosują daje im możliwość
wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i
wspólnoty europejskiej.
My już dołączyliśmy do akcji w ramach której
Samorząd Wychowanek przeprowadzi w okresie
poprzedzającym wybory, działania edukacyjne na
temat zasad i znaczenia udziału obywateli w
wyborach demokratycznych oraz zorganizuje
młodzieżowe wybory na podobnych zasadach, na
jakich przeprowadzane są wybory powszechne.
MŁODZI GŁOSUJĄ. PRZEDSTAWIAMY KANDYDATÓW. Na kogo glosować? Aby świadomie i
odpowiedzialnie oddać swój głos dziewczyny z grupy projektowej przygotowały sylwetki kandydatów na
prezydenta 2015.
Oprócz podstawowych informacji na temat kandydatów, ich przynależności do partii politycznej oraz hasła
wyborczego, dziewczyny przypomniały jak politycy wyglądali w latach młodości i czym się w tym okresie
zajmowali.
Po pracowitym okresie przygotowań i akcji informacyjnej dotyczącej projektu nadszedł dzień wyborów. 30
kwietnia 2015 roku ponad 1552 szkoły przystąpiły do finału projektu  Młodzieżowych Wyborów Prezydenckich.
W naszej szkole dzień ten rozpoczął się lekcją multimedialną na temat historii polskiej prezydentury, roli
prezydenta RP oraz znaczenia polskich wyborów i tym samym odpowiedzi na pytanie: Czy warto głosować?
Dla niezdecydowanych przypomniano sylwetki kandydatów i ich spoty wyborcze.
Lokal wyborczy został otwarty. Swój głos oddało 64% naszych wychowanek. Największa liczbę głosów uzyskał
Janusz Palikot.
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MOWNICA
Przywileje
Przywileje w ostatnim czasie stały się tematem „Tabu”. Przywileje były tym, co miałyśmy, na co
dzień, czymś, co było wdrożone w codzienne życie. Niektóre osoby uważały to za przynależność,
wręcz niejednokrotnie ich żądały. Jednak samo słowo „przywileje” powinno dawać nam do
zrozumienia, że uzyskujemy je sumienną pracą każdego dnia.
Wydarzenia zaistniałe w ostatnim okresie czasu (łamanie regulaminu) doprowadziły do utraty ich.
Jednakże dostałyśmy szansę, żeby je odzyskać z powrotem – wystarczyło tylko przez tydzień
przestrzegać Regulaminu Wychowanek.
Wyglądało to, w oczach wszystkich, na bardzo łatwe. Każdy myślał i miał nadzieję, że tak się stanie.
Rozpoczął się kolejny miesiąc, w którym nadal na nie pracujemy. Niektóre grupy odzyskały część
przywilejów.
Nie rozumiem dlaczego tak się dzieje, że osoby starające się cierpiały przez te, którym na tym nie
zależało i nie mają szacunku dla innych. Przecież odebranie wszystkich przywilejów miało nam
pokazać i nas nauczyć, abyśmy doceniały to co mamy i nauczyły się to szanować.
Wielu osobom, po tak długim czasie, zabrakło chęci i motywacji, by dalej o nie walczyć. Zawsze i
w każdej grupie znalazła się osoba, której powinęła się noga i grupa zaczynała od zera. Po dwóch
miesiącach pracy wiele osób straciło już nadzieję, że da się to wszystko jeszcze naprawić. Więc w
dalszym ciągu wiele niewinnych osób ponosiło konsekwencję. Uważamy, że to wpływało źle na nasze
funkcjonowanie w grupie i w szkole, ponieważ każdego dnia byłyśmy napięte w oczekiwaniu na to, co
będzie dalej. Od dawna uważamy, że każda osoba powinna być rozważana w konsekwencjach
indywidualnie. Było nam przykro z tego powodu, że to wszystko tak się potoczyło. Cieszymy się, że w
końcu udało się wywalczyć i zapracowań na indywidualną i sprawiedliwą odpowiedzialność.
Patrycja Kuska
Olimpia Mioduszewska

Mój cel? To oczywiste 
grupa usamodzielniająca!
Jak do tej pory to z grupą usamodzielniającą miałam tylę wspólnego, że nie mogę tam iść oraz że
pożyczyłam im grupowego grilla.
Jakoś w kościach czuję, że już czas dojrzewać i podejmować odpowiedzialność za siebie. I choć
czuję się dojrzała to bardzo bym chciała odetchnąć od ciągłego zrzędzenia ludzi, którym zawsze coś
nie pasuje.
Ale to tylko jedna strona medalu bo z drugiej strony staram się nie myśleć o przyszlości. No chyba
że muszę. Przyszłość  samodzielność. Nie wyobrażąm sobie tego przeskoku nagłego. Jednego dnia
leżę sobie w cieplutkim łóżeczku, aż tu budzą mnie na śniadanko  "O dziś kakao i nutella, mniam
mniam... Podajcie cukier..." a drugiegi dnia obudzę się cieplutkim łóżeczku w domu, lecz śniadanko
sobie będę mogła sama zrobić, oczywiście jeżeli wcześniej pójdę po chlebek do sklepu.
Chciałabym spróbować być bardziej samodzielna. Dobrze wam, czyli tym, którzy mogą przejść do
grupy usamodzielniającej i życzę wam, żeby wam się udało.
Marlena Winkler
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Wyjazd do Nieledwi
Z naszymi wychowawcami to nigdy nic nie wiadomo. Zabierają nas w dziwne miejsca.
W Nieledwi część już z was była, reszta będzie. Ale z tego, co zobaczyłyśmy w pobliskiej
Milówce możecie nam pozazdrościć. Dawno się tak nie śmiałyśmy i trochę bałyśmy się.
Na rynku w Milówce odbywał się przegląd zespołów folklorystycznych. W okresie Bożego
Narodzenia od domu do domu chodzą tam przebierańcy, tzw. „kolędnicy”. Każda wieś ma
swoich kolędników. Teraz na rynku w Milówce spotkali się przebierańcy ze wszystkich
okolicznych wsi. Było na co popatrzeć i czego się przestraszyć. Poprzebierani byli głównie
mężczyźni i to nie zawsze młodzi a poprzebierani byli m.in. za konie i diabły ;) W każdym
zespole była osoba, która przedstawiała śmierć lub kupca narodowości żydowskiej. Każdy
zespół miał także jednego lub kilka miśków, czasem przebranego księdza lub mężczyznę,
który przebrał się za kobietę. Na rynku wszyscy tańczyli, nieustannie byłyśmy zaczepiane i
proszone do tańca. Dowiedziałyśmy się tam, że ta, która miała największe powodzenia u
kolędników, czyli Natalia i Roksana, będą rozchwytywane przez cały rok. Jak było
możecie sobie zobaczyć na zdjęciach.
Natalia Szpernoga.

28 maja 2015r. odbędzie się druga edycja konkursu Pierwsza
pomoc przedmedyczna, w którym wezmą udział wszystkie grupy
wychowawcze.
Wychowanki będą walczyć o tytuł i puchar BEZPIECZNEJ GRUPY ufundowany
przez Stowarzyszenie Damy Radę. W roku 2014 tytuł ten wywalczyła sobie grupa
III...a co będzie w tym roku  zobaczymy...
W każdym razie warto się przygotować i dowiedzieć się jak najwięcej o tym jak np.
pomóc koleżance, która zasłabnie... bądź skaleczy się przypadkiem..
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