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Wyjście. Usamodzielnienie. Dorosłość. Samotność.
Oraz inne strachy…
Wywiad z
Patrycją „Pawloną” Pawlonką.
 Kiedy pierwszy raz pomaślałaś o własnym usomadzielnieniu?
 Gdzieś około dwóch lat przed osiemnastką.
 Jakie wtedy myśli zaczęły Ci krążyć po głowie?
 Że sobie nie poradzę. Jak to będzie wszystko wyglądało. Że to będzie ciężkie. Pierwsze co zrobiłam, to
wyżywałam się na ludziach – nie jestem z tego dumna. To tylko pogorszyło sytuację, moje samopoczucie bo
odtrącałam od siebie ludzi. Pierwszy prawdziwe działania podjęłam przyciśnięta przez dorosłych – sama bym na
pewno nic nie zrobiła, uciekałam od tego. Aż w końcu z p. Basią wypełniłam potrzebne papiery. Gdyby nie to, to
pewnie do tej pory bym tego nie zrobiła. A najstraszniejsze było to, że musiałam iść sama do różnych urzędów
(Urząd Miesta, PCPR, OPS, Urząd Pracy) i załatwić co potrzeba.
 Kiedy dotarło do Ciebie tak na prawdę, że musisz opuścić M.O.W. i się usamodzielnić?
 Kiedy miałam swój wynajęty pokój i musiałam sama iść po zakupy a nie na wszystko starczało. W sumie ciągle
byłam na długach. Wakacje miałam zorganizowane – wyjechałam, pokręciłam się trochę. Lecz wszystko zaczęło
się od września. Mieszkałam sama przez trzy miesiące. Moje pierwsze myśli po opuszczeniu ośrodka to niechęć do
wszystkiego. Nie chciałam nic. Omijałam pracę. Z nudów chodziłam spać albo spacerowałam po mieście. Dopiero
ludzie mnie namawiali i popchnęli, żeby iść do przodu. Pół roku zajęło mi, żeby wyjść na czysto z kasą a i tak
ciocia płaci mi za czynsz. Jedyne czego byłam pewna cały czas to tego, że sobie poradzę.
 Teraz pracujesz. Czy trudno było Ci znależć pracę?
 Bałam się w ogóle poszukiwać a potem podjąć pracę. Myślałam, że mnie wyrzucą, że się nie sprawdzę. Nie
pamiętam już skąd miałam namiar na pierwszą pracę ale i tak nie była to dobra praca. Zmiany na noc i na dzień –
rozładowywanie towaru w markecie. Marnych parę złotych zarobiłam. Drugą pracę mam do teraz – roznoszę
ulotki. Namiar dostałam z OHP. Umowę mam do lutego ale już teraz słyszałam, że dobrze pracuję i liczę na
przedłużenie umowy.
 Uczysz się w liceum prawda? Jakie są Twoje plany na przyszłość?
 Tak w liceum. Zaocznie – co dwa tygodnie mam zajęcia. Uczę się, bo chcę pracować kiedyś jako ratownik
medyczny albo strażak, a do tego trzeba mieć lepsze wykształcenie niż mam. Choć, jak do tej pory, to wiele z
moich
planów zmieniło się bez mojej zgody, więc do końca nie wiadomo kim będę w przyszłości.
 Nie wróciłaś w swoje „rodzinne” strony. Zostałaś w Bytomiu. Dlaczego?
 Bardzo przywiązałam się do ludzi i do tego miejsca. Jak mówie znajomym (z Bytomia), że tu zostałam to śmieją
się ze mnie i mówią, że tu nic nie ma. A jest dużo tylko trzeba je dostrzegać.
Jedyny problem jest w tym, żę bardzo przywiązuję się do miejsca – nawet, jak się idę kąpać i wejdę pod prysznic to
jest już mój. Od początku do końca. Tak mam ze wszystkim – jak się przywiąże to na amen. Teraz mieszkam w
kolejnym wynajmowanym pokoju. Tym razem z Kaśką w pokoju obok. Warunki nie są idealne. Wręcz są złe na tyle,
że muszę się wyprowadzić – wynająć coś nowego. A to nie takie proste. Nie tak łatwo znależć przyzwoite
mieszkanie w normalnej cenie. Ale można. Właśnie szukam.
 Skąd u Ciebie poczucie pewności siebie?
 Pomimo, iż pierwsza myśl, która mnie nachodzi brzmi: nie dam sobie rady! To kolejna brzmi: muszę sobie
poradzić!!! Dążyć do celu choćby z językiem przy ziemi. Wiem, że ludzie mogą tak o mnie nie myśleć, bo tego
nigdy nie pokazuje ale tak właśnie jest. Jest również kilku ludzi, na których mogę polegać – poradzić się, pogadać.
Jest ciocia i siostra. Wiem, że tu w ośrodku też mogę liczyć na ludzi. Gdybym miała potrzebę, to wiem do kogo
iść.
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 Czemu zatem nie pokazujesz tej siły, którą masz?
 Przemilczę to. To skomplikowane.
 Jak jest teraz?
 Teraz jestem zadowolona w 50%. Jeszcze sporo moich planów przede mną. Chcę mieć mieszkanie, zostać
strażakiem, mieć psa.
 Gdyby cofnąć czas, to nie uciekałabym od spraw związanych z usamodzielnieniem. Zmarnowałam mnóstwo
czasu. A dorosnąć i tak trzeba. Usamodzielnić się również. To nieuniknione. To i tak przyszło. Chciałabym
doradzić wszystkim dziewczętom wychodzącym w czerwcu, aby nie odkładały niczego na później, na ostatnią
chwilę. To nie ma sensu a wzbudza tylko kolejne lęki przed tym, co się ma wydarzyć w waszym życiu. W tym
ośrodku byłam coś około cztery i pół roku. Nie myślałam, że się uda. Pobyt tu nauczył mnie m.in. oszczędności i
gotowania (sprzątać już umiałam). Ale również tego, jak zachować się pośród ludzi. Nauczył mnie ufności do
ludzi. Mogę powiedzieć, że miałam szczęście, że tu trafiłam. Bo choć długo byłam nastawiona na walkę i na
przetrwanie, to teraz doceniam pobyt tutaj. Kiedyś płacz był dla mnie oznaką słabości, teraz jest normalnym
okazywaniem uczuć.
Dziękuje Wam wszystkim za pomoc.
Pawlona
Za oknem jest szaro i ponuro. Wszyscy wyglądamy z nadzieją, że spadnie tak długo wyczekiwany śnieg.
Mówimy sobie, że gdyby był, to byśmy sobie bałwana zrobili, porzucali się śnieżkami, podziwialibyśmy pięknie
ośnieżone drzewa i płoty, ktoś mógłby sobie odśnieżyć chodnik lub samochód. A tu tymczasem nic z tego.
Pozostaje pytanie, czym się w takim razie zająć, gdy nie ma co robić? Idąc za myślą, iż grupa rówieśnicza ma
duży wpływ na nasze postępowanie, przeprowadzono sondaż wśród Was (Daniela dopadła Was wszystkie :D)i
poproszono o podanie sposobów na zagospodarowanie czasu wolnego w ośrodku.
Poprzez przeprowadzony sondaż wśród wszystkich obecnych wychowanek wyłoniło się wiele rozwiązań.
Niektóre (dokładnie dwa) niestety nie nadawały się do druku. Pozostałe prezentujemy z nadzieją, że pomogą Wam,
zająć sobie konstruktywnie czas.
Pytanie: Jakie znasz sposoby spędzania wolnego czasu w MOW?
(cyfra obok oznacza ilość osób proponujących dany pomysł)
1. Oglądanie telewizji  14
2. Czytanie książek i gazet – 10
3. Słuchanie muzyki – 10
4. Spędzanie czasu z koleżankami, rozmowy, wygłupianie się  7
5. Korzystanie z telefonu (7):
 ogólne – 3
 sms  4
6. Spanie – 6
7. Korzystanie z komputera (5):
 ogólne – 2
 korzystanie ogólne z internetu – 1
 korzystanie z facebooka – 2
8.
 nauka  3
 siedzę w pokoju relaksując się – 3
 sprzątam  3
 taniec – 3
 wychodzenie poza teren ośrodka, spacery  3
 nie wiem – 3

9.
 oglądanie filmów  2
 odwiedziny w grupach  2
 wykonywanie prac artystycznych, zajęcia artystyczne  2
 uprawianie sportu, siłownia  2
 leniuchuje  2
10.
 granie na tablecie  1
 bieganie wokół boiska  1
 zajęcia grupowe  1
 układanie puzzli  1
 nudzenie się  1
 granie w gry i zabawy  1
 spełnianie obowiązków  1
 realizuje swoje hobby  1

Nikt, w wolnym czasie, nie rozmawia z dorosłymi w wolnym czasie ;)
 a szkoda.

Daniela
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Zbliżające się ferie zimowe mają podobno przynieść opady śniegu. Za pewne również wiele z
Was odpocznie od codziennych obowiązków (wstawanie do szkoły). Lecz ferie to również czas, w
którym będziecie mieć więcej wolnego czasu. A ten czasem trudno konstruktywnie
zagospodarować. Łatwiej ulec pokusom sięgnięcia po różnie formy autodestrukcji. Poniżej
prezentujemy sondaż, w którym zamieszczono Wasze pomysły na to, jak nie sięgnąć, w tym
czasie, po używki.
Pytanie: Jakie znasz sposoby na to, by nie korzystać z używek w
okresie nadchodzących ferii zimowych?
1. Gdyby ktoś zaproponował to stanowczo odmówić (mieć silną
wolę i pracować na swoją opinie)  4
2. Porozmawiać o tym z wychowawcą, poszukać wsparcia  1
3. Zajęcie się czymś ciekawym, zająć czas wolny (13):
 ogólnie – 8
 spacery – 2
 spędzać czas z wychowawcą  1
 zajęcia grupowe  1
 wyjście na lodowisko  1
4. Wzajemne wspieranie się i pilnowanie  1
5. Postawienie sobie celów do osiągnięcia, motywacja do
uzyskania przepustki – 3

6. Myśl o tym, co można stracić  1
7. Unikać takiego towarzystwa, zmienić towarzystwo  2
8. Nie zostawiać sobie pieniędzy żadnych  2
9. Zdobycie zaufania doda wiary w siebie  1
10. Bez pomysłu:
 nie ma na to nikt wpływu, jeżeli ktoś będzie chciał to i tak to zrobi
bez względu na konsekwencje  9
 nie wiem, nie używam – 3
 puścić na przepustki, bo i tak się nie powstrzymają  1
 nie wiem  6

Daniela

Komentarz.
Sami Wiecie o czym.
Gdy wysłuchałem tamtej relacji to postanowiłem o tym napisać. Nie liczyłem na dyskusję, która
wywoła drgawki. Liczyłem na wstrząs – aby te z Was, które poczuły się odpowiedzialne, podjęły
pracę nad sobą. Z mojej perspektywy często jest tak, że podejmowanie odpowiedzialności za
własne życie to trudna sztuka. Planowanie, liczenie zysków i strat, ewaluacja…
Nader często w poszukiwaniu wolności, radości i akceptacji, popełniamy błędy. Często wydaje się
Wam, że wasze poczynania są niewidoczne. A jednak są. Nie chcecie, aby ludzie źle o Was myśleli i
oceniali. Wydaje Wam się, że to tylko zabawa, że mamy nad tym kontrolę. Że nic za tym nie idzie.
Że, gdy przyjdzie czas dorosłości, to będziecie gotowe. Wake-up sleepyhead!!!

Mirek Pawłowski
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Karnawałowe
szaleństwa –
tradycja i historia
karnawału czyli od
Trzech Króli do
Ostatków!
Karnawał trwa i chociaż wiele z nas nie korzysta z tego tak, jak to bywało kiedyś, to jednak właśnie w tym
czasie wychodzimy z domu częściej i chętniej bawimy się w klubach, na dyskotekach czy domówkach. Jak to
bywało kiedyś? Karnawał naszych przodków był o wiele bardziej wystawny niż nasz!
Początek karnawału to, według tradycji, Święto Trzech Króli, które przypada na 6 stycznia i od niedawna jest
już dniem wolnym od pracy. Ten okres trwa do Środy Popielcowej, będącej natomiast początkiem Wielkiego
Postu. Bawili się w tym czasie już starożytni! Genezy karnawału można bowiem doszukiwać się w starorzymskim
świętowaniu ku czci boga płodów i wina, Bachusa lub greckich Dionizji, kiedy to Grecy nie przestawali bawić
się na hucznych zabawach, ucztach.
Wyjątkowe zabawy organizowali nasi przodkowie, szczególnie w XVII wieku, kiedy wyprawiano wspaniałe,
wystawne bale, także maskowe. Kuligi to nie tylko rosyjski zwyczaj, ale i w szlacheckiej Polsce często w ten
sposób bawiono się na dworach. Jadano suto i okazale, nie stroniono również od alkoholi. Tańczono różnego
rodzaju tańce, jak m.in. polonez, śpiewano, słuchano muzyki. Bawili się także biedniejsi i chociaż ich zabawy
były mniej wystawne, wcale nie znaczyło, że gorsze od tych, które organizowali bogaci. Wychodzono na ulice,
miejskie pochody karnawałowe były bardzo popularne.
W późniejszych latach ludzie także nie stronili od zabaw. Dwudziestolecie międzywojenne było okresem,
kiedy powrócono do dawnej tradycji i chętnie organizowano bale oraz potańcówki.

Wyjątkowo atrakcyjne wydawały się bale przebierańców, które sprawiały wiele radości i wymagały dużych
przygotowań, szczególnie, jeśli chodzi o stroje pań.
Po wojnie bawili się głównie przedstawiciele władzy, a „zwykli śmiertelnicy” najczęściej spędzali czas na
domowych imprezach . W czasach PRL popularne były dancingi z wodzirejami. Nierzadko organizowane były przez
zakłady pracy. Wiele osób spotykało się na prywatkach czy partyjkach brydża.
Wykorzystajmy czas karnawału, nie bądźmy gorsi od naszych pradziadków! Póki karnawał trwa, niech każdy
przynajmniej raz zabawi się na wspaniałej imprezie, bez względu na to, czy w wystawnej restauracji czy na „zwykłej”
domówce!
Oto dwie gierki/zabawy, które szybko rozruszają zaczynającą podupadać atmosferę.
Bardzo fajną zabawą niejako zmuszającą do odzywania się do innych jest Kim jestem? Potrzebujemy do niej tylko
długopisu i najlepiej karteczek samoprzylepnych.
1. Każdy pisze na karteczce imię i nazwisko lub pseudonim sławnej osoby albo nazwę postaci z kreskówek. Kartki
odwracamy, “mieszamy”. Jedna osoba wybiera dowolną kartkę, a potem przykleja ją na plecach bądź głowie innej
osoby – tak, żeby tamta nie mogła przeczytać napisu. Osoba z kartką może zadawać każdemu kolejno po jednym
pytaniu – np. “czy jestem kobietą?”, “czy gram w filmach?” – oczywiście, zadaniem jest odgadnięcie nazwiska
zapisanego na kartce. Kiedy się to już uda, ten, kto odgadł kim jest, wybiera następną osobę naklejając na niej
karteczkę.
2. Siadamy w kole (wystarczy też siedzieć wokół stołu). Osoba, która zaczyna, wykonuje jakiś gest – na przykład
mruży mocno oczy czy pokazuje język albo podnosi rękę. Kolejna osoba powtarza ten gest, a potem dodaje drugi od
siebie. Następni podobnie – powtarzają ruchy wszystkich poprzedników i dorzucają swoje. Przegrywa oczywiście ten,
kto się pomyli – a im dziwniejsze miny i gesty, tym więcej będzie śmiechu.
W mniejszym towarzystwie jako rozrywka świetnie sprawdzić się mogą też
zwykłe bierki.

Pamiętaj!
Nie gódź się na jazdę po
alkoholu!!!
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Wielkie podsumowanie roku 2013 według Google.
Jak zwykle na koniec roku Google podało swoje
statystyki, odpowiadające na pytanie: czego
najczęściej szukaliśmy w tym roku?
Najpopularniejsze osoby
w Polsce w 2013 roku:
1.Paul Walker
2.Anna German
3.Ewa Chodakowska
4.Anna Grodzka
5.Piotr Żyła
6.Jorge Mario Bergoglio
7.Ewelina Lisowska
8. Marta Wierzbicka
9. Nelson Mandela
10. Maciej Musiał

Sportowcy:
1. Piotr Żyła
2. Artur Hajzer
3. Oscar Pistorius
4. Dawid Ozdoba
5. Krzysztof Hołowczyc
Muzyka zagraniczna:
1. Psy Gangnam style
2. Macklemore
3. Rihanna
4. Daft Punk
5. James Arthur

Najpopularniejsi celebryci
w Polsce w 2013 roku:
1. Ewa Chodakowska
2. Ewelina Lisowska
3. Marta Wierzbicka
4. Maciej Musiał
5. Natalia Siwiec
6. Joanna Moro
7. Piotr Kaszubski
8. Margaret
9. Angelika Fajcht
10. Zuzanna Kołodziejczyk

Muzyka polska:
1. My słowianie

6. Demonologia 2
7. Michał Wiśniewski
8. Kamil Bednarek
9. Enej
10. Lemon

2. Ewelina Lisowska
3. Bałkanica
4. Margaret
5. Marek Dyjak

Wydarzenia:
1. Woodstock; 2. Parada Równości; 3. Oscary 4. Konklawe 5. Gumball 3000 6. Opole 7. Noc Muzeuów 8. Fashion Days 9. WOŚP
10. Miss Polonia

.

;

;

Pinacolada  bezalkoholowy
drink.
Wykonanie:
Połączenie
ananasa i kokosa to
prawdziwa uczta dla
podniebienia, ale tylko
wówczas, kiedy składniki
porządnie wymieszamy w
shakerze. Potem trzeba zalać
nimi pokruszony, wrzucony
do szklanki lód, pijemy przez
słomkę.

Aktualności Samorządu Wychowanek.

;

;

;

;

Złudzenia optyczne
Zgrabny tyłek?

Kobieta koń?

Długoterminowa prognoza pogody.

W
najbliższym
okresie
zostanie
przedstawione nowe logo SW.
Zwycięska praca została wyłoniona w
dodatkowych wyborach  spośród blisko
pięćdziesięciu
wychowanek
zostało
oddanych ponad sto głosów. Ktoś chciał
bardzo wygrać.
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