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Lubię zmiany

Pani Bożena Charczuk z Moniką Sawicz



W tym numerze:
Wywiad z nowym wicedyrektorem ds.
dydaktycznych Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Radzionkowie Panią
Bożeną Charczuk przeprowadziła nasza
reporterka Monika Sawicz.
Nowe stanowisko i nowe wyzwania.
M: Czy od razu po usłyszeniu propozycji
zgodziła się pani podjąć to wyzwanie?
BCH: Trochę się zastanawiałam, bo są tu
nowe wyzwania. Ja lubię zmiany bo
każda zmiana wnosi coś nowego, dlatego zgodziłam się na tą propozycję.
M: Minęły trzy tygodnie pracy na nowym stanowisku. Jakie odczucia? Refleksje?

BCH: Praca jest zupełnie inna. Jest pracą
bardzo urzędniczą. Uważam że jesteście
spokojne, ale niestety brakuje mi kontaktu z Wami.

przekrzykiwanie Was na apelu.

M: Jaka była ścieżka Pani kariery zawodowej?

BCH: Marzy mi się żeby szkoła była takim
miejscem do którego chętnie przychodzimy. Życzę tego Wam i Nam, żeby
wszystkim było lepiej i przyjemniej.

BCH: Od zawsze byłam psychologiem,
pracowałam na oddziale psychiatrycznym, z młodzieżą niedostosowaną
społecznie, pracuje też z amazonkami.
Amazonki to kobiety które są po amputacji piersi.
M: Co sprawia Pani największe trudności na nowym stanowisku pracy?
BCH: Najbardziej utrudnia mi pracę

M: Czy chce Pani coś przekazać naszym
czytelniczkom?
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SIKORECZKI
POMOŻECIE !?
Witam i zapraszam
Pan Marcin Melon,
Pani Jola Grzyśka, Pani Maria
Czajka, Pan Mirek Pawłowski, a teraz ja, wziąłem na
siebie ten kawał roboty jakim jest gazetka ośrodkowa
SIKORECZKI. Trochę jestem
przerażony, niepewny, no
ale skoro powiedziało się
„a”, to trzeba powiedzieć
i „b”. Przede wszystkim liczę
i proszę o Waszą pomoc, to

ma być gazetka, tworzona
przez Was, dla Was. Przy
okazji będzie też coś dla nas
dorosłych, pracujących z
Wami. Będziemy kontynuowali „Mownicę”, wywiady
z interesującymi Was dorosłymi, będzie kącik kosmetyczny, będziemy poruszali
tematy , które Was dotyczą.
Może wyjdziemy za bramy
Ośrodka z naszymi reportażami, wywiadami. Będzie też
spora dawka sprawozdaw-

czości. Jednak jeszcze raz
proszę POMÓŻCIE!!! Zapraszam do wspólnego redagowania, do magicznej wyprawy w świat dziennikarstwa
i mediów. Zgłaszajcie się do
mnie.

Kuba

Jak Ci tutaj jest?
Wywiad z Kamilą Słupczyńską
przeprowadziła Karolina Będzkowska

K.B.: Jak Ci tutaj jest ?

K.S.: W miarę tak
K.B.: Ile tutaj jesteś?

K.B.: Ile masz lat ?

K.S.: Jest mi tutaj dobrze , jestem
bardzo zadowolona z mojej grupy .
Myślałam że będzie tutaj gorzej , że
mnie nie zaakceptują . Dobrze dogaduję się z dziewczynami z grupy , z
poza grypy tylko z co poniektórymi .
Cieszę się że jestem w tym ośrodku
a nie innym .

K.S.: W styczniu będę miała 15 lat

K.B.: Jaki jest Twój ulubiony kolor?

K.B.: Czy jest to Twój pierwszy
ośrodek?

K.S.: Moim ulubiony kolorem jest
Czarny i Niebieski

K.S: Tak jest to mój pierwszy ośrodek

K.B.: Czy podoba ci się regulamin
wychowanek?

K.B.: Skąd do nas przyjechałaś ?
K.S.: Przyjechałam z Rzeszowa jest
to województwo podkarpackie

KAROLINA I KAMILA

K.S.: Jestem tutaj miesiąc i kilka dni
K.B.: Czy masz jakieś plany na przyszłość?
K.S.: Tak mam
K.B.: Skoro masz. To jakie ?
K.S.: Wyjść z ośrodka i wyjechać za
granicę

K.B.: A dlaczego chciałabyś wyje-

KONKURS „PRZYDOM DO NOS PO NIYSZPORACH”

Herb Górnego Śląska

Wychowanki grupy III: Dorota Spendel,
Roksana Matyl, Paulina Świesiulska,
Klaudia Ciura, Natalia Mojeścik i Ewelina
Tomczyk oraz dwie dziewczyny z grupy II:
Patrycja Kuś i Sandra Wołoszek uczestniczyły w wyżej wymienionym konkursie.
Grupa III śpiewała „śląskie skrzotki”, czyli
my jesteśmy krasnoludki po śląsku, bo
też o to chodziło w tym konkursie, żeby
propagować śląską godkę. No i 1 października odbyły się eliminacje do konkursu. Niestety nie dostałyśmy się dalej,
bo tak prawdę mówiąc już po polsku –
nie przygotowałyśmy się, jak należy.
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Finał odbył się 11 października, pomagałyśmy w jego organizacji.
Obsługiwałyśmy w szatni, sprzedawałyśmy książki, przygotowywałyśmy poczęstunek dla gości.
Tak w ogóle, to całe to
zamieszanie odbywało się w Domu
Kultury „Karolinka” w Radzionkowie, a
organizatorem była parafia pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i pan
Marek Szołtysek, którego właśnie książki
sprzedawałyśmy.
Nie jest łatwo występować

przed widownią, trza mieć dużo jaj, nie
myślcie sobie od razu nie wiadomo co,
po prostu trzeba mieć dużo odwagi w
sobie, a nam jej trochę zabrakło; została
w MOWu, o… tam to dużo jej mamy, oj
dużo, ale już poza murami, to jesteśmy
jak te krasnale malutkie.

Napisała Paulina Świesiulska
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"Na początku było mi ciężko..."
Wywiad z nowoprzybyłą wychowanką Marceliną Ruśniak przeprowadziła nasza reporterka paulina
Badoń.
P.B - Skąd do nas przyjechałaś?
M.R - Przyjechałam z Nowego Sącza.
P.B - Ile masz lat?.
M.R - Mam 17 lat.
P.B - Czy to twój pierwszy ośrodek?.

wiązać kontakt
z dziewczynami, ale teraz jest lepiej i myśle, że
jest dobrze.
P.B - Do kiedy tu będziesz w ośrodku?
M.R - Będę tu do kwietnia, bo wtedy mam zamiar wyjść i cieszyć się z
narodzin mojego dziecka. Natomiast mogę mieć problem z wyjazdami na normalne przepustki, bo
mam lajtową sędzinę ale za to kuratorka jest na przekór.

M.R - Tak, ale wcześniej byłam w
Placówce Wychowawczo Opiekuńczej w Nowym Sączu (Sapow).

P.B - Co lubisz robić w czasie wolnym lub jakie jest twoje hobby?

P.B - Jak Ci tutaj jest?
M.R - Na początku było mi tu ciężko
się odnaleźć i trudno było mi na-

M.R - Lubię grać w siatkówkę, słuchać muzyki i chodzić w wolnym
czasie na zakupy (swoje własne).

P.B - Czy masz jakieś marzenie?
M.R - Tak, chcę bardzo jechać do
Hiszpanii.
P.B - Jak na teraz jest Ci tu u nas?.
M.R - Teraz jest mi tu dobrze, czuje
się lepiej, nawet lubię dziewczyny ,
pogadam czasami z nimi i jest fajnie.

Paulina Badoń z Marcelina
Ruśniak

Wkręcajcie się w nakrętki
Klasa III gimnazjum chce tek będą oznaczone i za zgo-

żego worka, takich pełnych

pomóc choremu na mono- dą Dyrektora będą znajdo-

worków trzeba 40! Pamiętaj-

somię 1p36 Tymkowi Du- wały się na terenie naszego

cie i wrzucajcie!

bielowi.

Każdy może się Ośrodka. Akcja będzie trwała

przyłączyć do tej akcji zbie- od 13 października

do 21

rając plastikowe nakrętki grudnia 2015 roku. Prosimy:

Dziewczyny i wychowawca

butelek, mlek, czy soków. Wkręcajcie się w nakrętki!

klasy III

Prosimy o pomoc w zbiera-

Ps. Na razie jest ok.30% du-

niu. Miejsca zbierania nakrę-

GWARKI 2015
Dnia 11 września tego roku grupa III
pojechała na Gwarki do Tarnowskich Gór. Co to znaczy w ogóle
„Gwarki”? Ano po prostu jest to
nazwa święta miasta, które pochodzi od słowa Gwarek, czyli górnik.
Górnicy wydobywali w kopalni
Tarnowskich Gór srebro, ale to
jeszcze nic, gdyż w roku pańskim
1683 król Polski Jan III Sobieski
jechał na odsiecz Wiednia, to znaczy
jechał bić się z Turkami – muzułmanami i przejeżdżał wówczas przez
Tarnowskie Góry z całą swoją świtą i

wspaniałym wojskiem polskim –
ziejącą postrach w całej Europie i
nie tylko HUSARIĄ (kto nie wie nic o
husarii,
to niech poczyta,
serio strach się było bać), która
rozgromiła obcych i tyle. No i na
pamiątkę tego wydarzenia do dzisiaj
miasto obchodzi swoje święto. Są
zapraszane różne zespoły, odbywa
się pochód historyczny. Ale, ale
odbiegłam od najważniejszego…
Bo 11 września właśnie
grupa III bawiła się na koncercie
Kamila Bednarka, który był jedną

z głównych atrakcji Gwarków. Koncert przebiegał bardzo energicznie,
artysta dawał z siebie 200%, co
równało się ze świetnym kontaktem
między nim a fanami. Po występie
gwiazdor rozdawał autografy, podpisywał płyty, koszulki oraz robił
zdjęcia z fanami.
Kamil Bednarek po koncercie.

Zdjęcie gr.III
Święto zostało zaliczone
do udanych, no bo przecież był
BEDNAREK!

Paulina Myszkowska
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Organizacja
MŁODZIEZOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RADZIONKOWIE

MOW w Radzionkowie
Ul. Generała Sikorskiego 7 a
41 922 Radzionków
tel. 32 289 01 50
E-mail:
mowradzionkow@wp.pl

Jeżeli jest temat, który Was interesuje. Jeżeli jest temat , którym żyjecie. To pamiętajcie ,
że MOWNICA, jest miejscem w którym możecie umieścić swoje spostrzeżenia, uwagi.
To miejsce czeka na Was. Piszczcie , dołączcie do redakcji.
Redaktor - Jakub Zagórski
Zespół redakcyjny - Monika Sawicz, Paulina Badoń, Karolina Będzkowska, Karolina Kowalewska,
Aurelia Sudecka, Daria Ustupska, Paulina Świesiulska
Numer powstał także dzięki: pani Gosi, pani Oli, pani Ani

Uczennice klasy trzeciej w Śląskim Centrum Wolnosci i Śolidarnosci
Uczennice klasy trzeciej
gimnazjum wraz ze swoim
wychowawcą panem Jakubem,
15.09.2015r. wybrały się na
wycieczkę do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności
w Katowicach.

Klasa III pod Pomnikiem
Krzyżem w Katowicach

Przebyły długą i męczącą drogę aż w końcu dotarły
na miejsce. Przewodnik pokazał im film
pt. „Czarne
Serca’’, który opowiadał o
życiu ludzi w stanie wojennym. O terrorze, który trwał
od 1981r.
Po obejrzeniu filmu

przewodnik pokazał eksponaty, które Służby Bezpieczeństwa używały
w
tamtym czasie. Gdy dziewczyny już wszystko zobaczyły, udały się na kolejny seans, w którym bohaterowie
tamtych czasów opowiadali
o tym trudnym okresie w ich
życiu. Były to opowieści bardzo smutne. Osoby postrzelone pokazały nam blizny po
ranach, które im zostały. To
było ciekawe i takie bardzo
prawdziwe.
Karolina Kowalewska

