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Baw się i szalej.
Nie pytaj co dalej.
Uważajcie na siebie.
Róbcie wszystko to,
czego tylko nie
będziecie żałować a co
uczyni Wasze życie
lepszym.

Ankieta wśród dziewcząt przeprowadzona została z myślą o wszystkich tych, którzy chcą poprawić
swoje życie i poszukują inspiracji.
Ankieta została przeprowadzona wśród wszystki wychowanek. Istotna część respondentek
wzgardziła ankietą i nie odpowiedziała nic. Były również osoby, które używały wulgaryzmów pod
adresem ankieterek  pozdrawiamy ozięble i wyrażamy totalny brak zrozumienia.

Co ważnego wydarzyło się dla ciebie w minionym roku szkolnym?
3 Odbyło się dużo konkursów, zawodów, było mniej przypałów,
2poznanie nowych koleżanek,
2zmieniłam karnie grupę i teraz jest dużo lepiejst OK,
1przestałam brać używki,
1wycieczki różne, akademie,
1trafiłam do tego, otwartego ośrodka,
1spotkała się z kimś, z kim dawno się nie widziałam,
6nic,
1jestem pełnoletnia,
1przewieźenie z innego ośrodka.

Jaką byś dała radę swoim koleżankom na przyszły rok szkolny?
1pracujcie ciężko,

1nowe osoby – zobaczcie jak tu jest zanim uciekniecie,
1żadną,
1żeby nie robiły przypałów,
4weźcie się bardziej za naukę,
1 starajcie się o oceny,
1weźcie się w garść i nie odwalajcie,
1uczcie się dobrze, nie odwalajcie, żeby was nie przenieśli do innej grupy karnie lub innego ośrodka,
1żeby widzieć też pozytywne rzeczy nie tylko negatywne,
1uważajcie na to co mówicie,
1nie róbcie sobie przypałów i doceniajcie to co macie,
2nie krytykujcie,
1weźcie się za siebie od początku roku szkolenego.
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MOWNICA
Ciekawe pasje na wakacje
Temat, który chce poruszyć to ciekawe pasje na wakacje. Wiele osób zastanawia się jak spędzić
wakacje. Niektóre będą piły alkohol, niektóre ćpały, ale nie o to chodzi… W życiu nie to jest
ważne, lecz nasze pasje i zainteresowania. Wiele z nas interesuje się ciekawymi rzeczami, mamy
też bardzo różnorodne pasje np.: piłka nożna, siatkówka, jazda na rowerze, rolkach czy różne
bardziej ekstremalne.
Moją pasją i tym, co kocham jest jazda na motocyklu. Ciekawię się tym od 3 lat. Po prostu
kocham motoryzacje. Niektóre pasje są dla niektórych śmieszne, żałosne lub jak inni by
powiedzieli  bezsensowne. Lecz każdy kocha to, co robi… W moim przypadku, gdy siadam na
motocykl to nie odrywam się od świata tylko to świat dostaje prawdziwych kolorów  czuje się jak
bym miała skrzydła i potrafiła latać… Dla ciebie to może śmieszne, lecz dla mnie to wszystko, co
pozwala mi lepiej myśleć i dostrzegać kolory… Jest wiele różnych pasji  te bardziej ekstremalne
są bardziej niebezpieczne a mniej ekstremalne bardziej bezpieczne…
Wakacje to taki czas, kiedy pełne 2 miesiące możemy poświęcić na to, co kochamy, na to, na co
nie mieliśmy czasu w cały rok szkolny. Jest też sport, który dodaje nam energii i poprawia
sprawność fizyczną a także może rozwinąć nasze umiejętności i możemy osiągnąć bardzo dużo.
Tak samo jak małe dzieci stają na palcach i sięgają ciastek na górnej półce. Tak samo i każdy z
nas może stanąć na wysokości zadania, podołać lękom i zrobić to, co jest niemożliwe. A jaka jest
twoja pasja, zainteresowanie? Co myślisz na ten temat? A może masz taką pasję, której się
wstydzisz lub czegoś dobrze nie potrafisz, ale kochasz to, co robisz? Zastanów się dobrze, którą
drogę chcesz wybrać na wakacje  tą, przez którą będziesz miał wiele problemów czy tą, przy
której będziesz się dobrze czuł i osiągniesz znacznie więcej? To twoja droga i ty sam siebie o to
zapytaj. A może nie masz pasji ani zainteresowań... Pamiętaj, że kto szuka nie błądzi a możliwości
jest wiele. I tylko ty o tym zdecydujesz. Nie twoja mama, tata czy koleżanka  to twoje Życie i twoja
pasja… nie tylko na wakacje, ale przez resztę życia.
Patrycja Łopaciuk (Angliczka)

Czas

Moje życie
Moje życie się zmieniło, wszystko mi się zawaliło
Rodzina, przyjaciele wszystko miałam
Lecz moim zachowaniem wszystko spaprałam
Piłam, paliłam wszystko spieprzyłam
Żyłam jak chciałam i dobrze nie chciałam
Znalazłam drogę, którą zgubiłam
I teraz wiem, co źle zrobiłam
Blizny w sercu wielkie mam
Lecz kolejne dni to nowy plan
Nowe tatuaże się pojawiły
Które przez życie mnie przeprowadziły?

Gdy byłam mała ciężko wzdychałam
Łza po łzie mi szybko spływała
Ciężkie dni i lata mijały
Lecz dobre też nastać musiały
Szybko dorosłam zrozumiałam życie
Ale ciężko czasem być na szczycie
Wiele trudności na drodze stoi
A ja się do tego przyzwyczajam powoli.
Patrycja Łopaciuk

Patrycja Łopaciuk
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Podziękowania
Redakcja gazetki "Sikoreczki" serdecznie dziękuje wszystkim za cały rok
współpracy. Dziękujemy wszystkim tym, którzy uczestniczyli w tworzeniu
tegorocznej gazety jak również tym z Was, którzy wspierali nas radą i
komentarzem.
Szczególne dziękujemy osobom najbardziej aktywnym, a były to:
Marta Jamrozowicz, Daniela Kustra, Barbara Wójcik, Izabela
Węgrzynowska, Malwina Sordyl, Dominika Kowalska, Patrycja Pawlonka,
Patrycja Wiwatowska, Sandra Wieczorek, Angelika Jakubowska, Karolina
Hanejko, Angelika Demska, Patrycja Łopaciuk, P. Sylwia Migdalska, P.
Barbara Fricowska, Ks. Karol Barciok.
Życzymy udanych wakacji.
Do zobaczenia we wrześniu.
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