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W końcu ruszyliśmy…
Jak już wiecie, od września tego roku szkolnego zmienił
się
skład
opiekunów
redakcji
gazety
SIKORECZKI. Ze starej, a właściwie starożytnej ekipy, zostałem ja, a nowa część ekipy to pani Natalia.
To właściwie jest tekst z października, bo na wtedy planowaliśmy wydanie numeru pierwszego w roku szkolnym2020/21, no ale przyszedł stwór, który się nazywa
wirus, przepraszam, koronawirus no i wiecie… zaczęły
się problemy. Wycięło nas na ponad miesiąc. Do tego
dołączył się wasz brak aktywności i gdyby nie optymizm
pani Natalii, która nim zaraża, to byłoby ciężko.

Co w numerze?
•

Otwarcie boiska;
Klasowa pizza
•

Wasze wyznania
Oczami Kingi
Przestroga Agnieszki

•

W

wolnej

chwili

Fantastyczny świat Ani;
Ira dla Nas, a my dla niej!
Muzycznym krokiem w
kierunku Świąt

Prośba o zaangażowanie do was dzieciaki. Bez was, my
rezygnujemy.
Pisząc ten tekst wierzę, że się nie poddamy i my, i Wy!
Jakub

Trochę wspomnień

•

Na fali
Wywiad z Pawłem

•

KONKURS

Klasowa integracja
W pewną sobotę odbyło się spotkanie
integracyjne zorganizowane przez
naszą klasę. Głównie, żeby poznać
dziewczyny, które niedawno przybyły
do Naszego Ośrodka. Niestety nie
wszystkie się stawiły na spotkaniu, co
było smutne, ale nie pozwoliłyśmy
sobie popsuć zabawy przy pizzy własnej roboty.

reszta umilała sobie czas grając w gry
planszowe. W kuchni się zamieniałyśmy przy pracy, żeby pizza spełniła
oczekiwania każdego głodomora. Czas
minął przyjemnie i beztrosko. Podsumowując nasze działania, doszłyśmy
do wniosku, że na pewno warto od
czasu do czasu się po porstu spotkać i
miło czas.
Justyna

Pomysłodawczynią była Agnieszka.
Przygotowania trwały dwa tygodnie.
Oczywiście pojawiały się problemy w
związku z funduszami, ale szybko
wpadłyśmy na pomysł, żeby wrzucić
do wspólnej puli
symboliczną
„dyszkę”. Agnieszka i Paulina zrobiły
zakupy

Prośba…
Przerwy w naszej szkole bywają różne.
Ja raczej siedzę z boku z moją
„psiapsi” Klaudią. Niekiedy mam wrażenie, że jestem w zoo, a nie w szkole.
Dziewczyny!
Jesteśmy kobietami - trochę gracji!
Oczywiście sama nie jestem święta,
bo czasem bywa, że jestem głośna, ale
ostatnio bardzo mi to przeszkadza.
Rozumiem pośmiać się itp., ale pamiętajmy o innych. Nie każdy ma ochotę
słuchać czyjegoś krzyku w całej szkole.
Lepiej wykorzystać przerwę na spożycie posiłku, pouczenie się na sprawdzian lub kartkówkę.

Wyczekiwaliśmy na ten dzień zniecierpliwione i podekscytowane.
Całe spotkanie odbyło się w grupie
samodzielnej. Zaczęliśmy pracować z
wielką energią, wszyscy byliśmy baaardzo aktywni w kuchni —w pewnym
momencie zabrakło tam na nas miejsca. Ale ostatecznie zostałyśmy w
tylko w trójkę na linii frontu. Cała

Agnieszka

Uroczyste otwarcie boiska
Jak wiecie w dniu 25.09.2020r. odbyło się uroczyste otwarcie naszego nowego
wielofunkcyjnego boiska sportowego. Na to otwarcie przyjechało wielu ważnych gości; m.in.
Pani Wicemarszałek Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego– Izabela Domogała, Pani Dyrektor
Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą- Danuta Maćkowska oraz Burmistrz Radzionkowa, Gabriel Tobor.
Po uroczystych przemowach razem z dwiema dziewczynami zaproponowałyśmy
gościom oprowadzenie po ośrodku. Goście zadawali nam wiele pytań dotyczących m.in.
funkcjonowania kół zainteresowań, zajęć profilaktycznych, godzin nauki oraz samodzielnego przygotowywania posiłków w grupach. Wspólnie z dziewczynami oprowadziłyśmy gości
po budynkach internatu, szkoły i grupy usamodzielniającej.
Czułyśmy się wyróżnione za to, że zostałyśmy obdarzone dużym zaufaniem ze
strony naszego dyrektora Tomasza Stuła, oraz czujemy się zadowolone, że na nasze barki
zostało powierzone tak odpowiedzialne zadanie. Myślę że spisałyśmy się na medal.
Wiktoria

Oprowadzanie Gości po Placówce

Ira—Nasz terapeuta
Wszystkie mnie tutaj znacie, a te które mnie nie
znają to nazywam się Ira.
Jestem w grupie piątej i bardzo kocham moją pracę. Lubię do was przychodzić, bo widzę, że daję
wam dużo radości, a ja z resztą sama uwielbiam
kiedy mnie głaszczecie i się ze mną bawicie. Nienawidzę za to z całego serca przychodzić na nocki.
To mnie strasznie męczy, ale muszę dzielnie was
pilnować przed różnymi stworami. Kocham jeść
tak samo jak moja opiekunka, pani Ola. Jednak ta
wspaniała rzecz jak jedzenie niestety wychodzi
nam bokiem. Ola dała mi coś w stylu kary. Zaczęła
stosować dietę. Myślałam, że to coś do jedzenia.
Jednak okazało się, że to z jedzeniem nie ma nic
wspólnego. Wiem, że jest wam mnie szkoda i mówicie, że jestem biedna z tego powodu, ponieważ
chodzę cały czas głodna, ale dziewczyny to dla
mojego dobra. Teraz się pewnie zaczną pytania jak
dla mojego dobra? Ale tak - dla mojego dobra ,
ponieważ mam pięć kilo nadwagi. Ważę dwadzieścia trzy kilo, a powinnam ważyć przynajmniej
siedemnaście kilo. Moje łapki są bardzo chudziutkie i przez to coraz gorzej mi się chodzi, wysiadają
mi powoli stawy. Ja wiem, że chodzę i proszę was
oczami o jedzenie, ale proszę was nie dawajcie się
na to nabrać tu chodzi o moje zdrowie! Jeżeli będziecie ulegały moim „maślanym” oczkom to nie
będę mogła już do was przychodzić i się z wami
bawić w ‘’rzucaną piłkę’’ lub ‘’podaj piłkę’’. Zresztą
chcę przekonać do siebie pewną dziewczynkę z
grupy czwartej. Boi się mnie, ponieważ jak była
mała wydarzyła się straszna historia z jej mamą i

jakimś psem. Teraz ma do wszystkich psów dystans i
chciałabym jej pokazać, że nie wszystkie psy są takie
straszne..
Dziewczyny w rzeczywistości to jest wielka prośba do
was ode mnie, czyli Sandry. Bardzo się martwię o Irę i
nie chcę, żeby przestała do nas przychodzić. Ja wiem
sama po sobie, że Ira daje mi dużo radości i zawsze jak
podchodzę ją głaskać to się uspokajam. Spędzam z nią
najwięcej czasu z grupy i traktuję ją jako przyjaciółkę.
Nie chcę jej stracić, bo chyba nikt nie chcę stracić przyjaciółki. Dlatego nie dawajcie jej nic do jedzenia. Ona
będzie chodziła i prosiła oczami, ale musimy być twardzi i się jej nie dać, bo może być kiepsko.
Sandra

Książki—moja
pasja
Pierwszą książkę z własnej woli przeczytałam,
kiedy miałam 13 lat. Po
prostu mi się nudziło,
więc wzięłam pierwszą
lepszą do ręki i zaczęłam
czytać. To, co się ze mną
stało, było fascynujące.
Nagle w ułamku sekundy
zniknął cały świat. Byłam
tylko ja i książka. Wszystko inne nagle zniknęło—
było bez znaczenia. Od
tamtego momentu pokochałam świat książek.
Gdy czytam, to czuję się
jak jedna z bohaterek.
Przeżywam, czuję, nawet
załamuję się razem z nimi.
Czytanie książek dużo
mnie nauczyło– nie cho-

dzi tutaj o ortografię. Książki w dużym stopniu pokazały mi jak żyć. Pokazały, że
każda porażka czegoś uczy,
bo nie jest ważne to jak
upadasz, a to jak się podnosisz. Nauczyły mnie też, że
nie jest ważne to, jaki ktoś
ma kolor skóry, jakiej jest
orientacji. Należy dać szansę każdemu, bo jest takim
samym człowiekiem, jak
wszyscy inni. Pokazały, że
nie warto się poddawać i
trzeba walczyć o swoje do
samego końca. Pokazały co
to miłość i nienawiść.
Uwierzcie—książki
wiele
uczą, ale nie można zapomnieć, że to nie jest prawdziwe życie. Nie czekajcie
na swojego Don Massimo
Torricelli. Namawiam do
czytania, bo… KTO CZYTA,
TEN ŻYJE PODWÓJNIE

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką
sobie ludzkość wymyśliła"
Wisława Szymborska

Ania
MOW ma wielkie oczy
Pewnie przed trafieniem tutaj, zastanawialiście się, co może się przydarzyć w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i nie do końca byliście pewni czy dacie radę się zmierzyć z tym wyzwaniem. Oto parę rzeczy, których moim zdaniem wychowankowie boją sie przed przyjazdem :przemoc ( psychiczna lub fizyczna np. gnębienie, dotkliwe pobicia); brak kontaktu z bliskimi ; brak poczucia bezpieczeństwa; brak wsparcia
u
osób
dorosłych
;
brak
wychodzenie
za
mury”
.
Nie zawsze tak jest jak nam się wydaje… U nas w ośrodku jest zupełnie inaczej. Tutaj można poczuć się
bezpiecznie, nie ma przemocy, a każda osoba dorosła chętnie pogada lub pomoże w problemie z jakim
przychodzimy. Nikt tutaj nie zakazuje utrzymywania kontaktu z bliskimi nam osobami, tutaj również
można wyjść na spacer, dziewczyny trzymają się razem– a gdy jedna potrzebuje pomocy, druga idzie jej
pomóc. Tutaj nie jest jak w innych ośrodkach tutaj można poczuć się jak w domu.

Kinga

Oj dzieje się,
dzieje…
Projekt Erasmus + znów zagościł w Naszym
Ośrodku. Niesie wspaniałe przesłanie.
O realizacji słów kilka w wywiadzie Wiktorii z
Pawłem
W: Skąd pomysł na taką formę Erasmusa?
P: Pomysł wziął się z tego, że dziewczyny prężnie działają jako wolontariuszki i chcieliśmy to
poszerzyć i dowiedzieć się jak w innych krajach
to
wygląda
W: Kto był inicjatorem tego pomysłu?

szerzać wiedzę, zdobywać więcej doświadczeń, umożliwiać kontakty międzynarodowe oraz wyjazdy zagraniczne.
W: Ile osób bierze udział?
P: Około 20 wychowanek i 8-10 dorosłych
W: Jakie ma pan spostrzeżenia na temat
Erasmusów i jak wpływają na nasz Ośrodek?
P: Nowe doświadczenia, możliwość poznania kultury i krajów partnerskich, poszerzenie wiedzy na tematy, które dotyczyły projektu, dziewczyny mogły przełamywać lęki
uczyć się języka angielskiego.

P: Ja, Pan Tomasz Stuła i Pan Marcin Łączkowski, który kiedyś uczył tu języka polskiego

Co tutaj dodać? Chyba tylko WE NEED
EACH OTHER!

W: Co wnoszą projekty o tematyce wolontariatu do Ośrodka?

Wiktoria K

P: Możemy rozszerzać formy wolontariatu, po-

Kolędy czas zacząć….
To już z pewnością ten czas, w którym możemy pozwolić sobie na śpiewanie świątecznych
piosenek i kolęd!
Kolęda to piękna forma wyrażenia radości z nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Wpływa
na nasze nastroje, jak i podtrzymuje konwencję religijną—są taką „wisienką na torcie”. Wsłuchując się w nie, możemy dostrzec niebywale głębokie słowa.
Wśród klimatycznych melodii najchętniej sięgamy po kolędy. Te radosne i cudowne pieśni są
pewną tradycją, która umila nam Święta Bożego Narodzenia, z każdym nadchodzącym Nowym Rokiem. Nikt z nas nie słucha ich na co dzień, a jednak wszyscy je znają. To dlatego mają
taką wielka moc.
Dla większości ludzi największe znaczenie ma kolęda pod tytułem „Dzisiaj w Betlejem”. Ta
dość popularna pieśń, jest słuchana w większości domów. Energia jaka z niej wypływa, od zawsze wprowadzała w świąteczny czar. Chyba każdy przy robieniu ciasteczek, strojeniu choinki
wpadł na pomysł, aby czas uprzyjemnić sobie wesołą kolędą. Kolędy opierają się na religii, więc
słuchanie ich stale przypomina o Jezusie Chrystusie.
Z pewnością w wielu domach śpiewa się kolędy. Ta czynność jest ściśle związana z tradycją.
Sławimy przecież narodziny Chrystusa, a to jest bardzo ważne. Śpiewa się je całą rodziną, co
daje możliwość spędzenia kolejnych chwil razem. Wprowadzają ciepło do naszych domów, a
święta bez nich nie mogą się obejść. Nikt z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia
bez nich. Wyrażają tyle uczuć, że trudno to opisać. Znaczenia kolęd ma zdecydowanie priorytetowe w święta. Jest to pieśń, na której zaśpiewanie czeka się cały rok, co czyni ją nie zwykle
wyjątkową.
Wspólne kolędowanie jest wspaniałym przykładem ile można uczuć wyrazić jedną pieśnią !
Ania i siostra Natalia

Koło Muzyczne zagarnęło wspaniałą ekipę do wspólnego kolędowania!

Niech świąteczne
życzenia mają moc
spełnienia, te całkiem
błahe i te ważne,
te dostojne i te ciut
niepoważne,
niech wszystkie
się spełnią.
Czaru świątecznej
atmosfery!

Tego wszystkiego
życzy Redakcja Gazetki
Sikoreczki

Konkurs!!!
Z inicjatywy Pani Krystyny, ogłaszamy konkurs na rozwiązanie krzyżówki.
Zasady są proste:
krzyżówkę przerysowujemy, uzupełniając puste pola. Gotową pracę świątecznie ozdabiamy
i oddajemy członkom redakcji do dnia 21.12.2020r.
Przewidywana NAGRODA!!

Pytania
1. Narodził się tam Jezus.
2. Łamiesz się nim przy wigilijnym stole.
3. Składa się je z okazji świąt.
4. Bóg wyprowadził z niego
Izraelitów.
5. Gdy świeci księżyc.
6. Matka Maryi Panny.
7. Maryja, Józef i Jezus, to….
8. Stał przy żłobku wraz z
wołem.
9. Narodziło się z stajence.
10. Pora roku w Wigilię.
11. Czytana w czasie mszy św.
np. św. Marka
12. Dzień Pański.
13. Obchodzisz je raz w roku.
14. Pierwsza niewiasta.
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