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Jak zwykle z okazji rocznicy odzyskania niepodległości możemy obserwować w
mediach szereg wystąpień ludzi, którzy depczą patriotyzm i bojkotują nasze prawa.
Wszystko to pod "płaszczykiem dobrych intencji". Na łamach Sikoreczek skupimy się na
naprawdę ważnych kwestiach. Już niebawem będziemy mogli być uczestnikami akademii z
tejże okazji, którą przygotowuje P. Jakub Zagórski. Udaliśmy się więc do Pana Jakuba z
kilkoma pytaniami dotyczącymi aktualnej sytuacji w naszym kraju.
Wywiad z P. Jakubem Zagórskim, nauczycielem historii,
przeprowadziła Malwina Sordyl.
M.S. - Za naszą wschodnią granicą (na Ukrainie) trwa nadal
konflikt. Czy może trwa tam wojna? Proszę przybliżyć naszym
czytelnikom sytuację. O co tam w ogóle chodzi?
J.Z. - Sytuacja jest bardzo skomplikowana. Z jednej strony mamy
do czynienia z walką o władzę między samymi Ukraińcami, która
rozpoczęła się w czasie pomarańczowej rewolucji. Z drugiej strony to
walka o strefy wpływów pomiędzy mocarstwami – USA i Rosją. Na
pewno możemy mówić o wojnie domowej, w której po każdej ze stron,
bardziej lub mniej, są zaangażowane mocarstwa. Mam na myśli
Ukraińców z rejonu donieckiego, którzy są w konflikcie z Kijowską
częścią Ukrainy.
M.S. - Czy, w takiej sytuacji, Polska i Polacy mogą czuć się
bezpiecznie?
J.Z. - Na razie możemy czuć się bezpiecznie. Musimy pamiętać o
tym, że ewentualny konflikt NATO z Rosją jest równoznaczny z
wybuchem trzeciej wojny światowej.
M.S. - Co z naszymi chłopakami? Czy powróci obowiązkowa
służba wojskowa?
J.Z. - Są takie pomysły, żeby wrócić do powszechnego poboru. Na
pewno wojskowe komendy uzupełnień wzywają chłopaków, którzy
odbyli służbę wojskową (tzw. rezerwistów) do udziału w dodatkowych
przeszkoleniach. Państwo polskie w najbliższym czasie wyda
olbrzymie pieniądze na dozbrojenie polskiej armii. Myślę, że
powszechny pobór do wojska jest, przez najbliższe kilka lat,
niemożliwy ze względu na infrastrukturę, która nie jest przygotowana
na przyjmowanie co roku kilkunastu tysięcy młodych mężczyzn.
M.S. - W naszym kraju i tak już żyje się trudno. Jak Pan uważa –
jak my, młodzi, powinniśmy się odnaleźć w tej rzeczywistości? W
takim zamieszaniu.
J.Z. - Najlepiej bronione państwo to takie, w którym obywatele żyją
dostatnio, czują się sprawiedliwie traktowani, itp. My, w Polsce
musimy jeszcze dużo zmienić. Obowiązkiem nas wszystkich jest
mądre wybieranie rządzących. Jeżeli poważnie potraktujemy to
zadanie, to będzie połowa sukcesu. Bardzo Was proszę – starajcie
się weryfikować informacje uzyskiwane w massmediach. Chociażby
poprzez oglądanie/słuchanie tej samej informacji na dwóch
konkurencyjnych kanałach. Niestety poprzez massmedia bardzo łatwo
jest manipulować ludźmi.
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Narodowe Święto Niepodległości –
święto państwowe w Polsce obchodzone
11 listopada dla upamiętnienia
odzyskania przez Naród Polski w 1918
roku niepodległego bytu państwowego,
po 123 latach rozbiorów Polski
dokonanych przez Imperium Rosyjskie,
Królestwo Prus i Imperium Habsburgów.
Wprowadzone ustawowo w okresie II
Rzeczypospolitej w roku 1937, a od 1939
nieobchodzone.
Przywrócone w 1989, jest dniem wolnym
od pracy.

MOWNICA
Nie mądry ten człowiek, co pali i pije. Niszczy swoje zdrowie, no i
krótko żyje. Sam sobie jest wrogiem, nie dba o rodzinę, nie kocha
nikogo, sam sobie jest winien. U palacza płuca, jak sadze w
kominie, nie przestanie palić to śmierć go nie ominie! Palacz
także bierny, niech wie, o co chodzi  wdycha cudzy dymek, który
bardziej szkodzi.
Ruda ;*

Ja dziecko
Próbuje sięgnąć gwiazd
Syriusz jest tak blisko
Wbiegam na pobliskie wzniesienie
Ale moje ramiona są zawsze za krótkie
Zaczekaj, aż urosnę!
Teraz jestem młoda na pewno się uda
Na pewno wbiegnę na wzniesienie i górski szczyt
Ciepły, spokojny życiodajny blask
Dobiega mnie z syriusza…. nieosiągalnego
Zbieram białe połyskliwe ulotne promienie
Na drogę do celu
Na Syriusza psią gwiazdę.

Poniżej prezentujemy tekst jednej z dziewcząt z naszego Ośrodka.
Natalia Stankiewicz
Wybaczcie moi drodzy i Ty, szanowna twórczyni, lecz muszę wtrącić
mały komentarz. Poniższy tekst został napisany gwarą. Aż prosi się, aby zadać pytanie - jaką gwarą? Otóż tak, jak spotkaliśmy
wszyscy w jednym miejscu, jakim jest Ośrodek, tak wszystkie pochodzicie z różnych stron. I nasz język jest takim
odwzorowaniem naszego różnorodnego pochodzenia. W naszej mowie przenikają się zatem różne kultury, dialekty,
zapożyczenia z języków obcych. Zapraszam więc do lektury, szczerego i bajecznie bogatego w w/w ingrediencja, tekstu .

Jestem ze Spisza. Gdybym chciała godać po Mojemu, tobyście mnie nie zrozumieli. Kiebyście byli w
mojych stronach, siedzielibyście w chałupie. Wstajym rano i idym do łazienkie a potem na śniedanie i jym dziadki albo gałuski.
Moja koleżanka stąd, jak usłyszała, że jym dziadki, to pomyślała, że jestem kanibalem – jym dzieci albo staruszków. A dziadki u
nos to som kluski, grule (ziemniaki) z mlekiem, a gałuski to tys grule ino (tylko) z omastą (polane tłuszcczem). Tuste jest ze
słoniny lub boczku. Dziadki i gałuski popijomy zyntykom (kwaśne mlyko które otrzymujyemy od owiec). Po śniadaniu idym do
szkoły. W szkole jak w szkole. Po tym nazat do chałupy. Niekiej mama podaje kwaśnice na świńskim ryju. Kwaśnicy to wy niy
mocie ale ryje som. Kwaśnica to rodzaj zupy podobnyj do kapuśniaku. Masz ogłowie świni, dalyj rospisywać się nie bedym.
Każdy wtorek tańcujym i spjewome w zespołach. Do występó mome osobne stroje. Dziewczyny zakładają kartonki (spódnica).
Na kartonki fartuch, bufiasta bioło kosula, kamizelka i buty, które u nos nazywiajym się kierpce. Wywijomy hołupce (spiski
tańce). Do kościoła chodzymy some ale tyz trza wiedzieć jak iść do kościoła. W dresach nie chodzymy nawet na impreza.
Staromy się nie malować jak pajace. Kolczyki tylko w uszach. Tatuaże zakrywomy. Obrywanie nogi to jedym z nich. Przed
kozdom chałpom chłopy stawiajom w maju tyla drzewek ila nas – bab. Chłopy ze wsi idom drogom i wyciągajom baby z chałup
i wtedy one idom z nimi tańcować. Najbardziyj lubiym spotykać się z znajomymi na ogniskach, grure piekyme w folii
aluminiowej, pieczemy kiełbasy i spiywomy spiskie przyspiewki. Tęskniym ale mom nadzieje, że o was, o ośrodku tys kiedys
podczas takiego ogniska fajne rzeczy opowiym.

Żmija
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Moje zainteresowania i moja pasja
Natalia Stankiewicz
Czy psa można

Od czego się zaczęło?

naprawdę pokochać?

Kiedy miałam 8 lat trafiłam do domu dziecka w Miechowie, tam znalazłam na
ulicy psa. Był to średni czarny, podpalony kundelek ze strzałkowatymi uszami,
Tym, którzy twierdzą, że miłość to długim puchatym ogonkiem. Miał jedno oko brązowe a drugie pół czarne a pół
uczucie zastrzeżone dla ludzi, powiem z niebieskożółte. Był cudny. Jego pyszczek był taki malutki, że wyglądał na
pełnym przekonaniem, że psa można malutkiego, ok. 8 miesięcznego szczeniaczka, ale z kształtu jego łapek i sposobu
pokochać równie mocno jak najbliższą poruszania się poznałam, że ma ponad 4 lata. Był bardzo ruchliwym i pełnym
nam osobę. Nasze uczucia nie są energii psiaczkiem. Wpatrywaliśmy się sobie w oczy chyba przez 5 minut i
obojętne, różnica polega tylko na wymienialiśmy się swoimi uczuciami. Pies wyczuł z mojego ciała, że jestem bardzo
wyrażaniu tych uczuć, a nie na ich ciepła i wpatrzona w niego jak w chłopaka, w którym się zakochałam.
rodzaju czy mocy. To od nas zależy, jak
Wiedziałam, że nie mogę zabrać go do placówki. Nie było takiego pozwolenia,
pokochamy naszego pupila. Nie musi być ale ja pomimo zakazu wprowadziłam psa na teren placówki. Szybko przeniosłam
to akurat pies, (pomimo, że jest psiaka do mojego pokoju i dałam mu jeść i pić, poczym wsiadłam na Internet i
najlepszym przyjacielem człowieka) może szukałam rasy podobnej do tego psa. Pies przespał ze mną noc w placówce
to być kot, koń, szczur, papuga czy inne następnego dnia miałam szczęście, że była sobota i nie trzeba było iść do szkoły.
domowe zwierze. Pies wyczytuje nasze Wiedziałam, że na ulicy obok mieszka sobie kobieta, która zajmuje się psami.
uczucia za pomocą ruchu naszego ciała. Wiedziałam, ze prowadzi ona Salon piękności dla psów wiec o godziny ok. 7:20
Pies nie musi być wyszkolony w wstałam, ubrałam się i zjadłam śniadanie i wyszłam. Dotarłam tam gdzieś na godz.
najwyższym stopniu. Może to być 9:30 po czym weszłam za bramkę, doszłam do drzwi i zadzwoniłam dzwonkiem.
szkolenie podstawowe składające się z 6 Otworzyła mi drzwi młoda dziewczyna i powiedziała: „Dzień dobry, w czymś mogę
7 komend. Jeżeli na teście psychiki w pomóc?” Ja opisałam sytuacje związaną z psem. Ta pani powiedziała, że zgadza
szkołach
kynologicznych
miałabym się, aby doprowadzić jego sierść do porządku dziennego za darmo. Od razu się
odpowiedzieć na pytanie, które zadałam przebrała założyła fartuszek kąpielowy, przygotowała sprzęt i zaczęła go kapać.
(u góry) bez wahania zaznaczyłabym, że Kiedy doprowadziła go do stanu czystości, przedstawiła mi się i od tamtej pory
tak  psa da się pokochać.
mówiłam do niej po imieniu. Po wizycie wymieniłyśmy się numerami i
pozostałyśmy w stałym kontakcie.
Kilka dni i miesięcy po naszej znajomości zaproponowała mi wyjazd do Krakowa do Galerii na Yorkonacie – byłam jej
asystentką. Po tym jednym wyjeździe zaczęło się zmieniać moje życie, powiedziałam sobie, że chcę być taka jak Judyta, czyli
dyplomowanym groowerem i instruktorem szkolenia psów z certyfikatem. Rozmawiałyśmy bardzo długo na ten temat jaka
szkoła, co muszę wiedzieć i jeszcze inne pytania, było ich tyle, że sama nie pamiętam. Dzięki niej dalej mogę rozwijać swoją
pasje i nic mi w tym nie przeszkodzi.
Kiedy u mnie w domu pojawił się pies, zaczęłam systematycznie go szkolić bez świadomości, że szkole psa. Doszłam do tego,
że wyszkoliłam swojego psa na psa ratownika. Nie wiem i nie pamiętam jak ja to zrobiłam, ale wiem, że zrobiłam to bez wiedzy,
że potrafię tak wyszkolić psa. Bardzo się z tego cieszę.
Mój pies dobrze sprawdza się w wodzie, na terenach piaszczystych, trawiastych no i w górach. No w końcu, w obecnych
czasach, gdy zamachy terrorystyczne, są równie realnym zagrożeniem jak tsunami czy trzęsienie ziemi, dobrze jest wiedzieć, że
waszym wybawcą może być pies tropiący. Ja osobiście za sobą mam 2 certyfikaty, dyplomy i podziękowania a mianowicie
certyfikat psa tropiącego i certyfikat młodego instruktora, podziękowania za udziały w różnych trudnych konkursach i dyplomy
za składki pieniężne przeznaczone na OTOZ Animal (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt).
Kilka miesięcy temu zajęłam 1 i 2 miejsce w zawodach z rolhyo. 1 miejsce za udział w pokazie psich sztuczek z moim psem
Lakim a 2 miejsce w zawodach z Rolly, z psem mojej obecnej pani treser (2tarninowego.pl.) z Frajdą, tak, właśnie tak ma na
imię. Frajda jest to pies terapeuta, stworzony do pracy z dziećmi (golden retriver).
Chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś ma swoje pasje to niech je realizuje, niech rozwija swój talent i siebie. Twórczość w
naszym życiu jest ważna. Moc jest z wami.

Psy również mają emocje. Czują radość z dobrze wykonanej pracy, odczuwają smutek, kiedy umiera członek stada, czują
miłość do członków rodziny – ich stada.
Musimy jednak pamiętać, że te emocje różnią się od tego, co my odczuwamy. Uczucia, które żywią psy, nie są powiązane ze
złożonymi procesami myślowymi. Psy nie mają ukrytych motywów lub wątpliwości. Ich emocje są czyste i uczciwe – twój pies
nie kłamie, kiedy komunikuje ci, że cię kocha. Im więcej potrzeb psa zaspokajasz, tym silniejsza staje się łącząca was więź. Bez
osądzania. Bez pytań.
Psy oferują nam tak wiele, w zamian chcąc tak mało. Jeśli odpowiednio o nie zadbamy, możemy zyskać nieodłącznego
towarzysza i prawdziwego przyjaciela na lata.
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DEKALOG

Czyli apel dziecka do dorosłych na podstawie dekalogu Janusza Korczaka
"Dzieci i ryby głosu nie mają!" - często słyszymy to w dzieciństwie (najczęściej jako żart). Tylko czy my, dorośli, zawsze wiemy wszystko i musimy koniecznie
stawiać na swoim w każdej sytuacji? I czy fakt, iż żyjemy dłużej i przeżyliśmy już prawie wszystko, zamyka nam drogę do własnego rozwoju i doskonalenia się?
Nie. Może banalne to stwierdzenie ale uczymy się całe życie. Spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy stają się dla nas autorytetami lub też imponują nam
czymś i uczymy się od nich. Wczytajmy się zatem wszyscy, starzy i młodzi, w apel dzieci do dorosłych.

 "Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję.  "Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić
Poczucia bezpieczeństwa."
myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy."
Brak stanowczości ze strony dorosłych spowodował, że Różnimy się wiekiem, dojrzałością, doświadczeniem,
czułam się bardzo pewna siebie, i że wszystko mi wolno. przeżyciami, więc nie możemy się traktować na równi. Uważam,
Stanowczość z waszej strony nauczy mnie samokrytyki oraz że to dorosły powinien dać przykład dziecku, a nie traktować je z
da mi poczucia bezpieczeństwa.
wzajemnością.
 "Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia,  "Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę
że przyjmuje postawę głupio dorosłą."
całą moją wiarę w ciebie."
Nie wiem, jak się odnieść do tego punktu, ponieważ w naszym Jeśli pozwolisz mi robić rzeczy, których nie powinnam robić,
przypadku jest odwrotnie. My jesteśmy dziećmi a mimo to zniknie mój szacunek do Ciebie. Następnie będę Cię obwiniać o
przyjmujemy postawę dorosłą. Ale czy głupio dorosłą?
moje porażki, na które mi pozwolono. Więc bądź wobec mnie
konsekwentny i dąż do tego, aby być dla mnie autorytetem.
 "Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze „Dzieci nigdy nie słuchają dorosłych, nigdy natomiast nie
jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych."
zawodzi naśladowanie ich.”
Dzięki temu, że ponosimy karę za nasze złe czyny, będzie nam Janusz Korczak
o wiele łatwiej w przyszłości. Gdzie codzienność nie jest taka
kolorowa i do wielu rzeczy trzeba się dostosować. Więc teraz  "Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się
nie czeka nas rozczarowanie, bo uczymy się, że życie nie wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam
będzie głaskało nas po głowie.
ich gdzie indziej."
Jeśli pytam to oczekuję odpowiedzi. Jeśli zostanę zignorowana to
 "Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. ponownie nie zapytam. Jednak, jeśli było to ważne dla mnie, to
To zagraża mojemu poczuciu wartości."
odpowiedź znajdę, lecz niekoniecznie będzie ona zgodna z
Dzięki błędom, które popełniam – uczę się. Ja sama kalkuluję, twoimi poglądami. Jeśli nie było to ważne pytanie, to nabiorę
że przyniosło to dużo złego. Ty jednakże wypominając mi to dystansu do ciebie.
cały czas, nic nie zmienisz. Nie sprawisz, że poczuję się
bardziej winna, niż czuję się na ten moment.
 "Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są."
Nasze lęki zawsze są czymś spowodowane, niekiedy historią,
 "Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cie nienawidzę. której świat nigdy nie pozna. Inne natomiast mogą być wywołane
To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca podświadomie i mieć związek z jakimś przykrym
przewaga!"
doświadczeniem. Więc nie kwestionujcie tego, lecz postarajcie
Mówiąc „nienawidzę cię” wcale nie czuję nienawiści. To się akceptować.
mocne słowo, dzięki któremu mogę zwrócić na siebie uwagę.
Pokazać, że jest mi źle. Jest to bardzo łatwy sposób  "Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju
wyrzucenia swoich żalów. Dzieje się tak, dlatego, że bardzo eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc
ciężko uwierzyć nam w wasze dobre intencje. Twoja przewaga przymknij na to oczy."
jest dla mnie wrogiem, bo to przez nią zawsze czuję się na Uczymy się całe życie… Często nikt nam nie pokazał, nie
przegranej pozycji.
powiedział, nie pomógł. Byłyśmy zdane na siebie w odkrywaniu
świata i uczenia się tego, co dobre a co złe. Więc prosimy
 "Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. przymknijcie na to oczy. I tak nasze eksperymenty przeważnie
Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę."
były porażką, której konsekwencje zostaną w nas na zawsze.

Większość dziewcząt, które się tu znajdują, wcześniej
również przebywały w placówkach wychowawczych od  "Nie bój się miłości. Nigdy."
Miłość – właśnie tego najbardziej nam brak.
najmłodszych lat. W takich miejscach nie dostawały
zbytniego wsparcia oraz zainteresowania ich osobą, a
Sandra Wieczorek
wręcz przeciwnie były jedną z wielu. Jeśli tu poczujemy,
że jesteśmy dla was ważne, to możemy to wykorzystać,
aby zwrócić waszą uwagę, poprzez drobne dolegliwości.

strona 5

Samorząd
Wychowanek
Rada Samorządu Wychowanek na rok szkolny 201 4/201 5

Skład Rady Samorządu Wychowanek
Sandra
Wieczorek
Przewodnicząca

Izabela
Węgrzynowska
Zastępca

Patrycja
Kuska
Sekretarz

Jeżeli ktokolwiek pomyślał, że wskoczy
"z marszu" do Rady SW to mylił się.
Dziewczęta piastujące funkcję w
tegorocznej Radzie zapracowały solidnie
na swoje stanowiska. Przeprowadziły
prawdziwą kampanię w ramach akcji
"Samorządy mają głos", podczas której
spisały się bardzo dobrze (co
potrwierdzają koordynatorki Rady. Pora
teraz na dalsze działania. Powodzenia.

Opiekunki Rady
Samorządu Wychowanek
Mgr Barbara
Fricowska

Mgr Joanna
Dorozińska
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