W numerze
Wywiad z P. Aldoną
Str. 2

Paula Badoń
Wizyta u dzieci.
Str. 3

Tajemnicza karteczka.
Str. 3

Z wizytą w grupie
usamodzielniającej.
Str. 4

Czy Pani wciąż może...
pracować
 wywiad z P. Krystyną
Ostapowicz.
Str. 5

Rozum na wagę.
Str. 6

Cichy zabójca  WZW C.
Str. 7

Wiktoria Mania o sobie.
Str. 8

"Ja sie tutaj czuję bardzo dobrze..."
Wywiad z P. Aldoną
Strona 2

APEL

MOWNICA

Wśród śniegu, przed wejściem do szkoły, znalaziono niedawno karteczkę. A na niej
odręcznie napisany tekst.
Tajemniczy pisarzu! Prosimy o więcej…
Jestem z siebie dumna,
zawsze chciałam taka być.
Nie masz mi nic do
zarzucenia, doceń to, że chce
żyć.
Tyle czasu się starałam, aż w
końcu załapałam.
Teraz ty do tyłu skaczesz,
Pewnie nie umiesz inaczej…

...

1 kg głupoty dodać 10 dkg pecha równa się wyrok na całe życie.
Po przeczytaniu tekstu na pewno powiecie – o czym Oni piszą? Za chwilę pomyślicie sobie „Lajcik to
mnie nie spotka”, „przed tym się ochronię”, „nie to się nie zdarzy”. To, żebyście tak nie podsumowywały
tego tekstu w swoich głowach napiszę Wam o czymś jeszcze.
Zawsze mnie zastanawiało, że zapalenie spojówek w firmie idzie grupowo, nie choruje jedna, może
dwie dziewczyny, tylko od razu pięć, sześć a i tak kilka nadal jest niezdiagnozowanych. Tak się dzieje, bo
zarażacie się wzajemnie, nawet jak macie wiedzę, że któraś już choruje to malujecie się ta samą kredką z
myślą „to mnie nie spotka”. Wszystko jest fajnie, jeśli dotyczy to uleczalnych chorób, a za leczenie i tak
zapłacie Ośrodek.
A teraz drogie Dzieciaki pomyślcie w jakich warunkach Wasze koleżanki się tutaj „dziarały”? Na
szybko, bez zachowania chociażby podstawowych zasad higieny, a przede wszystkim bez znajomości
swojego stanu zdrowia. Czy tylko one miały na to ochotę? Czy reszta chociaż raz od września nie
pomyślała o zrobieniu sobie tatuażu? Za chwilę przeczytacie krótki tekst o życiu i umieraniu na wirusowe
zapalenie wątroby typu C. To jest jedna z wielu chorób, którymi możemy się zarazić robiąc tatuaże!
I jeszcze jedno  ta choroba nie występuje na Marsie, a chorujący na nią to bliżej nieokreślone istoty. Ta
choroba jest tu i teraz dla nas wszystkich zagrożeniem, a i w naszym ośrodku były dziewczyny, które na
nią chorowały. Przeczytajcie tekst Agnieszki i przez chwilę się zastanówcie!
Kuba

Ja...
Zaczęłam pisać teksty piosenek jak po raz pierwszy usłyszałam
kolegę mojego taty, który sprawiał, na co dzień, wrażenie zwykłego
faceta, lecz gdy zamykał się w świecie muzyki stawał się całkiem
innym człowiekiem. Stwierdziłam więc, że spróbuję również napisać
coś, co pozwoli mi zamknąć się w inny świat i uciec od problemów.
Gdy napisałam pierwszy tekst, wszystko, co mnie męczyło, ze mnie zeszło, więc stwierdziłam,
że warto pociągnąć to dalej i zaczęłam wylewać wszystko na papier.
Zadano mi kiedyś pytanie, jakiej muzyki słucham… Ja słucham każdej muzyki, ponieważ w
każdym dźwięku można wyczuć wiele emocji. Wszystko niesie za sobą jakiś przekaz – nawet gdy
w muzyce nie pojawi się ani jedno słowo. Nie lubię jednak opery, aczkolwiek podziwiam ludzi,
którzy piszą się na śpiew operowy ze względu na to, że mi wysiadłyby struny głosowe :D
Gram również na gitarze. Choć gitarę miałam pierwszy raz w ręku rok temu, to całkiem nieźle
mi idzie. Mam już nawet swoją piosenkę. Teraz tylko marzy mi się nagrać wszystkie dobre teksty,
a do kilku z nich teledysk jak jadę konno i gram na gitarze.
Kiedy mam czas wolny lubię też sobie porysować. Np.: portret, który rysowany był tylko
ołówkami zajął mi trzy dni. Bardzo się przy tym uspokajam. Wiele osób pyta mnie, kim chcę
zostać w przyszłości. A ja chcę zostać po prostu … sobą!
Wiktoria
Mania
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