
str. 1 
 

NUMER 2 

   
  

 

 

 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM ROKU 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Poprawić oceny 

 Nie zniszczyć komuś życia 

 Być w pierwszej grupie motywacyjnej 

 Pojechać na ferie i spotkać się z dziewczyną 

 Skończyć szkołę i wyjść na wolność 

 Jeździć na całe przepustki 

 Poprawić oceny 

 Być grzeczny 

 Jak najszybciej wyjść z ośrodka 

Styczeń 2013   

Czas Zacząć 



str. 2 
 

 Wziąć się do nauki 

 Wyjść z ośrodka i rzucić palenie 

 Rzucić palenie i zrobić śródroczną 

 Nie pić na przepustkach i wyrwać 

Panią, która ma 30 lat  

 Skończyć szkołę i wrócić do parkur 

 Skończyć gimnazjum i iść do 

zawodówki 

 Nie będę palił marihuany 

 Nie będę zażywał narkotyków 

 Jeździć na wszystkie mecze Śląska 

 Nie zmienić się na gorsze 

 Nie spóźniać się z przepustek 

 Jeździć na całe przepustki   

 

  

5 kroków do sukcesu: 

1. Dobrze określ cele, wybierz takie, które naprawdę się dla ciebie liczą. 

2. Obmyśl dobrą strategię działania,  

    czyli co konkretnie zrobisz aby osiągnąć cel. 

3. Działaj konsekwentnie. 

4. Jeśli trzeba, skoryguj plany. 

5. Walcz z przeszkodami.  

    Codziennie powtarzaj „dam radę”, uwierz, że Ci się uda. 

 

 

  

 

 

 

U W A G A ,  P R Z E D  N A M I … .  

Z kalendarza imprez…. 

1. ŚNIEŻNA OLIMPIADA  - I połowa stycznia – pan Andrzej i pan Mirek 

 

2. MIĘDZYPLACÓWKOWY  TURNIEJ O PUCHAR CHEŁMCA W PIŁCE HALOWEJ – 

styczeń – pani Hania i wychowawcy  

 

3. KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM – II połowa stycznia – pan Andrzej 

 

4. MIĘDZYPLACÓWKOWY  TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO – luty – pani Hania i pan 

Radek 

 

5. KONKURS „PRZYSŁOWIA I POWIEDZENIA POLSKIE” – I połowa lutego – pani 

Dorotka 

PAMIĘTAJ! 

Nawet jeśli złamiesz 

swoje postanowienie,  

a sprawa jest warta 

wysiłku, nie rezygnuj! 

Zrób kolejne podejście 

i… nie trać wiary  

w siebie! 
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S t y c z e ń  n a  w e s o ł o :  
 

1 stycznia - Światowy Dzień Kaca, Światowy Dzień Pokoju, 

3 stycznia - W 1892 urodził się J.R.R. Tolkien, 

4 stycznia - 70. rocznica śmierci HENRI BERGSONA (1859-1941) Przyjmowany za 

głównego twórcę intuicjonizmu, 

6 stycznia - Święto Trzech Króli, Dzień Filatelisty, 

7 stycznia - Dzień Dziwaka, 

8 stycznia - Światowy Dzień Walki z Analfabetyzmem, 

9 stycznia - Dzień Ligi Ochrony Przyrody,  

10 stycznia - Dzień Sprzątania Biurka, Dzień bez spodni, 

11 stycznia - Dzień Wegetarian, 

13 stycznia - Dzień Wzajemnej Adoracji, 

15 stycznia - Dzień Wikipedii, 

16 stycznia - Dzień Pikantnych Potraw, 

17 stycznia - Dzień Dialogu z Judaizmem, 

18 stycznia - Dzień Kubusia Puchatka, 

19 stycznia - Święto Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury Wojskowej, 

20 stycznia – połączenie Bielska i Białej (1951r.) 

21 stycznia - Dzień Babci, 

22 stycznia - Dzień Dziadka,  

23 stycznia - Dzień bez Opakowań Foliowych, 

24 stycznia - Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu, 

25 stycznia - Dzień Sekretarki i Asystentki, 

26 stycznia - Światowy Dzień Celnictwa, Dzień Islamu w kościele katolickim w Polsce, 

27 stycznia - Dzień Dialogu z Islamem, Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu, 

110. rocznica śmierci GIUSEPPE VERDIEGO (1813-1901), 

28 stycznia - Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko Wojnie Nuklearnej, 400. 

rocznica urodzin Jana Heweliusza (1611-1687) 

30 stycznia - Światowy Dzień Pomocy Chorym na Trąd, 

31 stycznia - Międzynarodowy Dzień Przytulania. 
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Wesołe znaki zodiaku 
 

Koziorożec              
Urodzeni 22 grudnia - 20 stycznia 

 
Koziorożec jest uparty 

I wytrwały nie na żarty! 
Idzie w górę pomalutku, 
Powolutku, lecz do skutku! 

 
A gdy znajdzie się na szczycie, 

To go stamtąd nie zrzucicie - 
Będzie siedział zadumany, 
Snując jakieś nowe plany...  
 

 

 

 

 

   Wodnik  
Urodzeni 21 stycznia - 20 lutego 

 

Wodnik wizje i marzenia 
W rzeczywistość umie zmieniać. 

Jeśli ma tylko okazję, 

Wykorzysta swą fantazję! 
 

Zrobi rzeźbę lub obrazek, 
Machnie jakiś wynalazek... 

Sto pomysłów w jednej chwili 

Ma, choć wcale się nie sili!  
 

 

 

Bajka o wróbelku, z trzema morałami. 
 

W lutym, przy trzydziestostopniowym mrozie wróbelek wybrał się pofruwać. Po kilku 

minutach zesztywniały mu skrzydełka i wpadł w zaspę obok obory. Powoli zaczął zamarzać. 

Z obory wyjrzała krowa. Zobaczyła wróbla i myśli sobie: 

"A obesram go sobie".  

Podniosła ogon i puściła na wróbla "krowią pizzę". Wróbelkowi zrobiło się ciepło, oddtajał, 

wystawił dziobek i zaczął ćwierkać. W tym samym czasie do kurnika próbował się zakaraść 

lis. Zobaczył wróbla i pomyślał sobie: 

"Wróbel to nie kura, ale zawsze coś na ząb".  

Wyciągnął wróbla, otrzepał i zjadł. 

Jakie trzy morały wypływają z bajki o wróbelku? 

1. Nie każdy, kto na ciebie narobi jest twoim wrogiem. 

2. Nie każdy, kto cię wyciąga z łajna jest twoim przyjacielem. 

3. Jak wpadłeś w łajno, to nie ćwierkaj, że ci w nim dobrze. 
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C a ł y  r o k  n a  w e s o ł o ! ! !  

 

Zapraszamy do zabawy, układasz zdania odczytując hasła zawarte pod liczbami. Powodzenia 

i miłej zabawy. Czekamy na informacje, co Wam wyszło. 

Miesiąc w którym się urodziłeś/aś: 
1. Zjadłem/am... 

2. Potrzebowałem/am... 

3. Biegłem/am z... 

4. Zastrzeliłem/am... 

5. Przytulałem/am... 

6. Dźgnąłem/ęłam nożem... 

7. Zderzyłem/am się z... 

8. Biłem/am się z... 

9. Paliłem/am z... 

10. Zgubiłem/am 

11. Kłóciłem/am z... 

12. Znalazłem/am... 

 

Dzień w którym się urodziłeś/aś:

01. Bill/em z Tokio Hotel... 

02. Psa/em... 

03. Żyda/em... 

04. Szczoteczkę/a do zębów... 

05. Łyżeczkę/a... 

06. Pająka/iem... 

07. Kaczora/em Donalda/em... 

08. Kasjerka/ą... 

09. Gwiazdę/a pop... 

10. Worek/kiem chwastów... 

11. Księdza/em... 

12. Mikołaja/em... 

13. Paris Hilton... 

14. Butelka/ą whisky... 

15. Pomarańcze/a... 

16. Nauczycielka/ą... 

 

Kolor koszulki jaki masz na sobie:  
Biała - Bo jestem sexy. 

Czarna - Bo wiedziałem/am że będzie 

super. 

Czerwona - Bo zjadłem/am kilogram 

buraków. 

Żółta - Bo nie jestem normalny/a. 

Zielona - Bo jestem fajny/a. 

Brązowa - Bo jestem w tym dobry/a. 

Bez koszulki - Ponieważ musiałem/am. 

Niebieska - Ponieważ nienawidzę 

Eminema. 

17. Lizak/iem... 

18. Konia/em... 

19. Mojego/moją chłopaka/dziewczynę... 

20. Pijaka/iem... 

21. Bezdomnego/ym... 

22. Kochanka/iem... 

23. Ojca/em dyrektora/em... 

24. Wielkanocne/ym jajo/em... 

25. Słój/em miodu... 

26. Laskę/a... 

27. Miskę/a płatków zbożowych... 

28. Koleżanka/ą z klasy... 

29. Twoją babcię/a... 

30. Szklankę/a mleka... 

31. Frytek/kami... 

 

 

 

Szara - Ponieważ nie mam nic w swoich 

spodniach. 

Pomarańczowa - Ponieważ ktoś mi 

zapłacił za to. 

Różowa - Bo kocham Dodę. 

Kolorowa - Bo nie mogłem/am 

wytrzymać. 

Kremowa - Bo jestem kujonem. 

Fioletowa - Bo jestem głupkiem. 

Inne - Ponieważ jestem z marsa. 
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LUDZIE MÓWIĄ, CZYLI WYWIAD, WYWIAD… 

Zapraszamy na wywiad przeprowadzony przez Dawida Kulińskiego z Kamilem 

Brędowskim nt. Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ośrodku. 
 

Dawid – Cześć Kamil, dlaczego święta spędziłeś w ośrodku? 

Kamil – Cześć, święta spędziłem w ośrodku, ponieważ wcześniej byłem na 

ucieczce i wróciłem akurat przed świętami. 

Dawid – Jak spędziłeś tu święta?  

Kamil – Dobrze ale trochę nudno było. 

Dawid – Co robiłeś w wolnym czasie? 

Kamil – Grałem w FIFE12 

Dawid – Jak wyglądała wigilia? 

Kamil – Było dobrze, podzieliłem się opłatkiem z wychowawcą, było dobre 

jedzenie. 

Dawid – Ile osób zostało na święta w ośrodku? 

Kamil – Tylko ja i Mateusz Konieczny, też przez ucieczkę.     

Dawid – A jak wyglądał Sylwester? 

Kamil – Piłem Picolo z panią Kingą i wychowankami, którzy przyjechali  

z przepustki: K. Klimem, A. Basińskim, A. Tuszakowskim. 

Dawid – Czy miałeś zajęcia komputerowe i jak często? 

Kamil – Komputery były dwa razy dziennie. 

Dawid – Czy żałujesz tego, że nie byłeś na święta w domu? 

Kamil – Żałuje, że uciekłem z placówki, ponieważ gdyby nie to, to pewnie 

święta spędziłbym w domu z rodziną. Nikomu nie polecam świąt w ośrodku ale 

można to przeżyć, nie jest tak źle. 

Dawid – Dziękuję za wywiad. 

Kamil – Dziękuję.  
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Ani w lecie, ani w zimie, my się nigdy nie nudzimy! 
 

Uroczy park w zimie.  

Pod górkę się męczymy…. 
 

              
 

Z górki pędzimy… 

 

    

Można w grupie…. 
 

          
  

Grunt, że w koło jest  

wesoło!!! 

Można 

solo… 
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FOTOREPORTAŻ Z WYCIECZKI GRUPY DRUGIEJ  

W GÓRY SOWIE 
 

Wycieczka odbyła się w dniach 15 – 16.12.2012r.  

Organizatorami byli pan M. Sopicki i pan A. Stefański. 

W dniu wyjścia wszyscy bardzo sprawnie przygotowali się do wycieczki. 

Uczestnicy zostali poinstruowani odnośnie właściwego zachowania oraz zasad 

BHP podczas tego typu wyjść. 

 

 

 

 

Wszyscy zwarci  

i gotowi, zaraz 

ruszamy  

do dalszej drogi. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       
 

 

Dobry sprzęt i my mamy, 

każdą górę pokonamy! 

Pan Andrzej już gotowy, 

przygotował „laski” i nogi. 
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Dziękujemy panu Mirkowi Sopickiemu za udostępnienie zdjęć. 

Choć powrotu 

nadszedł czas, 

humor nie 

opuszcza 

nas! 

Pod schroniskiem 

wszystko gra, dobrą 

minę każdy ma! 

 

Schronisko SOWA 

wybudowane zostało na 

wysokości 900 m n.p.m 

w 1897 roku  

z inicjatywy Federacji 

Towarzystw Górskich 

przy Sowie. 

- Dlaczego chińskie 

zupki zalewa się 

wrzątkiem? 

- Dla dezynfekcji. 

 

W restauracji: 

- Kelner! Ta zupa mi 

nie odpowiada. 

- A o co ją pan pytał? 
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ŚMIECH TO ZDROWIE… 
 

 

Przychodzi córka po lekcji biologii do domu i mówi: 

- Tato, twój ojciec pochodzi od małpy? 

- Chyba twój! - obrusza się ojciec. 

 

Uczeń pyta nauczycielki: 

- Proszę pani, co to znaczy "nothing"? 

- Nic - odpowiada nauczycielka. 

- Jak to nic? Przecież musi coś znaczyć!! 

 

Chuck Norris goni dwóch bandytów.  

Jeden pobiegł w prawo drugi w lewo, a Chuck Norris za nimi. 

 

Tonący brzytwy się chwyta,  

Chuck Norris zdąży się jeszcze ogolić. 

 

Chuck Norris potrafi przeskoczyć swój kapelusz,  

mając go na głowie. 

 

Jasio chwali się koleżance: 

- Wiesz? Niedawno złapałem pstrąga takiego, jak moja ręka! 

- Niemożliwe, nie ma takich brudnych pstrągów! 

 

 

Idzie Adam i Ewa przez Raj.       Podczas klasówki nauczyciel mówi: 

Ewa pyta Adama drżącym głosem:       - Wydaje mi się, że słyszę jakieś głosy... 

- Adamie kochasz Ty mnie?        Głos z sali: 

Adam odpowiada:        - Mnie też, ale się leczę... 

- A kogo mam kochać? 

 

 

Siedzą dwaj uczniowie: 

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się pouczyć. 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny:  
 Adrian Basiński 

 Kamil Klim 

 Dawid Kuliński 

 

Zapraszamy do kolejnego numeru gazetki!!! 
 


