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W tym numerze: 

- Wielkanoc 

- Działo się, działo - czyli nasze imprezy 

- Podsumowanie pierwszego semestru 

- Wychowankowie piszą 

- Kalendarium 

- Na wesoło 

Zapraszamy! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkanoc (Pascha) - to jedno z najważniejszych świąt 

chrześcijańskich upamiętniających śmierć i zmartwychwstanie Jezusa 

Chrystusa.  

Podczas soboru nicejskiego w 325r., ustalono, że będzie 

obchodzone w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni 

księżyca. Jest świętem ruchomym. Może wypadać pomiędzy  

22 marca, a 25 kwietnia. 

 

 

 

 

Uwaga!!! 

W związku ze świętami będzie możliwość wykorzystania przez 

wychowanków przebywających w pierwszej grupie motywacyjnej – 

trzech dni nagrodowych. Dla wychowanków z drugiej grupy 

motywacyjnej – dwóch dni nagrodowych. 

N U M E R  4  

M A R Z E C  

2 0 1 3  
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Wszystkie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie!!! 
 
 

Koszyk ze święconką powinien zawierać:  

 Jajka (Pisanki, Kraszanki) - symbol życia i 

odrodzenia  

 Baranek (Cukrowy,Z Masła bądź z ciasta) - Symbol 

Jezusa Chrystusa (Agnus Dei - Baranek Boży)  

 Chleb - także symbolizuje Ciało Chrystusa, jest 

oznaką dostatku, dar Boga dla ludzi  

 Chrzan - wraz z masłem jest symbolem goryczy i 

słodyczy po śmierci i zmartwychwstaniu.  

 Sól - symbol dostatku i gościnności  

 Wędliny - symbolizują kończący się Wielki Post 
 Woda – oznacza łaskę Chrystusa  

 
 
 
 
 
 
 
 

WYCIECZKA DO KŁODZKA GRUPY II 
Na początku marca odbyła się dwudniowa wycieczka do Kłodzka. Zaopatrzeni 

w odpowiedni ubiór i rzeczy ruszyliśmy po przygodę. Było naprawdę wesoło. 
Poznaliśmy miasto, zagadki Twierdzy, wszędzie piękne widoki i nowe 

informacje. 
 
 

 
                                                                                                     

                                         

                                        Kiedy w końcu 

                                          ruszamy??! 
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Po kolei  

panowie… 

 

 

 

 

 

W końcu na szczycie  

Kto powiedział że nie 

będzie następnej 

wycieczki? 

Dokąd prowadzi ta 

brama… 

Nowe nieznane, 

wkrótce poznane! 
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Akademia z okazji Dnia Kobiet 

8 marca tradycyjnie, jak co roku, uroczyście obchodziliśmy Dzień Kobiet. Wychowankowie 

przygotowali, pod czujnym okiem p. Radka Zająca i p. Kingi Olejniczak, wesołe przedstawienie 

oraz kartki okolicznościowe. Pan Dyrektor wszystkim paniom złożył serdeczne życzenia  

z tej okazji.  

 
Nasi aktorzy. 
  

 Adam i Ewa! 

 

 

 
  
 

 Nasi szan 

 

 

 

 

Szanowni goście 

 

                 Pan Dyrektor     
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TURNIEJ ZDROWEJ ŻYWNOSCI  

I ŻYWIENIA 
 W dniu 12.03.2013r. odbył się dla 

całej społeczności ośrodka Turniej 

zdrowej żywności i żywienia. Konkurs 

ten był odpowiedzią na akcję firmy 

„Winiary” – Jedz smacznie i zdrowo.  

W przygotowanie do konkursu, 

którego inicjatorką była pani Kasia 

Gawron, zaangażowanych było wielu 

wychowawców i nauczycieli. Pani 

Dorota Pawelec, pan Mirek Sopicki  

i pani Kinga Olejniczak przeprowadzili 

w grupach wychowawczych zajęcia 

dotyczące zdrowego stylu życia, w tym 

zdrowego żywienia.  

Uczniowie klasy trzeciej wraz  

z panią Sylwią Sobieraj – Borowiec 

przygotowali plakaty.  

Pani Iwona Baran, wraz  

z prowadzącymi, dostarczyła przetwory 

owocowe własnej roboty, które były 

nagrodami w turnieju. Poza tym 

wychowankowie w zgodzie z zasadami 

zdrowego żywienia otrzymali owoce. 

 Turniej był świetną okazją nie tylko do poznania zasad zdrowego 

żywienia ale również do wspólnym spędzeniem czasu, wspólną zabawą  

i rywalizacją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Szanowni  

         prowadzący  
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Zaangażowani 

uczestnicy 

Co to za smaki??? 

Kiełbasa, banan  

i ogórek??? 

Mhh ciekawe 

połączenie. 

Praca 

wre… 
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Mhhh, cóż się 

kryje w tym 

koszyczku??? 

Nasze pyszne i 

zdrowe nagrody. 

Tak, tak, samo zdrowie!!! 

„Witaminki, witaminki, dla 

chłopczyka i dziewczynki…” 

 Wyniki: 

Miejsce I - grupa pierwsza 

Miejsce II - grupa trzecia 

Miejsce III - grupa druga 

 

Gratulujemy!!! 
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Turniej Piłki Halowej Młodzieżowych 

Ośrodków Wychowawczych 
 
W dniu 16.03.2013, w hali OSiR w Wałbrzychu odbył się Turniej Piłki 

Halowej Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. W turnieju udział wzięło 

siedem placówek z: Nysy, Brzegu Dolnego, Marszewa, Bystrzycy Dolnej, 

Mrowin, Jawora i oczywiście my. 

Organizatorem turnieju była pani Hanna Sterenga, a trenerem drużyny 

pan Radosław Zając. Pan Mirosław Sopicki fotografował całą imprezę.  

Wszyscy przybyli: Dyrekcja, wychowawcy i wychowankowie dzielnie 

kibicowali naszej drużynie. Zajęliśmy czwarte miejsce i jesteśmy z tego dumni.  

 

PREZENTACJA DRUŻYN 
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NASZA DRUŻYNA Z TRENEREM !!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

 
 
 

 

Nasi komentatorzy: 

Adrian i Adam. 

Mmhh, jak to było, 

1:0, 2:0, to wcale nie 

takie proste…te 

emocje!!! 

Dopóki piłka  

w grze,  

wszystko jest 

możliwe!!! 
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WESOŁO WITAMY 

WIOSNĘ  
  

 21 marca, tradycyjnie, jak co roku, powitaliśmy WIOSNĘ. Dla 

wszystkich był to dzień zabawy i radości. W przygotowanie imprezy 

zaangażowały się pani Kinga Olejniczak, pani Dorota Pawelec i pani Kasia 

Pawlikowska. Również inni wychowawcy włączyli się w obchody pierwszego 

dnia wiosny: pani Małgosia Czech, pan Andrzej Stefański i pan Paweł 

Lachowski. Odbyło się wiele ciekawych konkursów: przysłowia związane  

z wiosną, konkurs karaoke, słodki konkurs na zjedzenie ptysia bez pomocy rąk, 

dmuchanie balonów na czas, jedzenie jabłek. Wszyscy wychowankowie 

zaangażowali się we wspólną zabawę, a najodważniejsi przedstawiciele grup 

wychowawczych przebrali się za Panie Wiosny.  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasze piękne 

WIOSENKI !!! 

Chociaż na początku 

nieśmiało, wszyscy 

uczestniczyli  

w zabawie 
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PODSUMOWANIE KONKURSÓW ZA PIERWSZY 

SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012/2013: 
 

 

I. Najstaranniej prowadzony zeszyt przedmiotowy: 
1. Kamil Kutal 

2. Tomasz Böcker 

3. Grzegorz Wrona, Kamil Brędowski 

 

 

II. Najlepsza frekwencja: 
1. Tomasz Böcker 

2. Artur Tuszakowski 

3. Kamil Klim 

4. Paweł Agaciak 

5. Grzegorz Wrona 

6. Artur Kunda 

 

 

III. Złotousty: 
1.Michał Łudkowski, Grzegorz Wrona 

2.Tomasz Böcker 

3. Artur Kunda 

4. Patryk Suchocki 

 

 

IV. Konkurs czytelniczy: 
Indywidualnie: Piotr Bonar   

Grupowo: Grupa  I 

 

 

V. Wychowanek na 102: 
1. Adrian Basiński 

2. Damian Gutowski, Tomasz Böcker 

 

 

VI. Konkurs czystości:  
1. Grupa I 

2. Grupa III 

3. Grupa II 

sypialnie – 42 i 43   

 

 

Wszystkim gratulujemy i zachęcamy do dalszej pracy  

nad sobą! 
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WYCHOWANKOWIE 

PISZĄ! 
 
 

SEN W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 
 

 Uważam, że sen jest bardzo potrzebny człowiekowi, ponieważ dzięki 

niemu mamy marzenia senne, a co ważniejsze czujemy się rześko i wypoczęci. 

Mamy więcej energii i nie doprowadzamy do wykończenia organizmu. 

Codzienna odpowiednia porcja snu pozwala zachować zdrowie i urodę. 

 Po pierwsze sen jest czasem odpoczynku, odprężenia i relaksu dla ciała  

i umysłu. Według przeprowadzonych badań potrzebujemy od 7 do 9 godzin 

snu na dobę. 

 Po drugie sen dodaje energii. Energia w życiu każdego człowieka, bez 

względu na wiek, jest bardzo potrzebna. Gdy nie śpimy nasz organizm jest 

wykończony, mózg tak dokładnie nie pracuje, pamięć i koncentracja szwankuje. 

Zmęczeni jesteśmy bardziej narażeni na wypadki i urazy.  

 Ostatnim argumentem na to, że sen jest niezbędny jest to, że podczas snu 

nasze serce pracuje wolniej, czyli odpoczywa. Brak snu może doprowadzić do 

omdleń a nawet zawału serca. 

 Moim zdaniem sen powinien być ważny w życiu każdego człowieka, nie 

możemy zapominać o chwilach odprężenia, odpoczynku i nabrania energii, jakie 

daje sen.    

Artur Kunda 

 
 
 

DLACZEGO WARTO WSTAWAĆ WCZEŚNIE? 
 

 Dla wielu ludzi wstawanie wcześnie rano to najgorsza rzecz na świecie. 

Dla mnie też. Marzę o tym, aby móc spać do woli, o pracy która kiedyś na to 

pozwoli. Do tej pory wstawałem jak tylko najpóźniej się dało. Efektem były 

oczywiście nerwy i stres z samego rana, kiedy okazywało się, że znowu 

zaspałem, robienie wszystkiego szybko i byle jak oraz oczywiście spóźnienia, 

spóźnienia. Niestety świat jest tak urządzony, że i lekcje zaczynają się rano  

i praca najczęściej też. Nawet słynne przysłowie mówi: „kto rano wstaje temu 

Pan Bóg daje”.  

 W końcu pewnego dnia zacząłem myśleć, jaki byłby poranek gdybym 

wstawał wcześniej. W mojej głowie powstał obrazek poranka radosnego, bez 
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pośpiechu, nie potrzebnych nerwów, spokojna poranna toaleta, śniadanie. 

Niewątpliwie plusem porannego wstawania jest jakby dłuższy dzień, a tym 

samym więcej czasu na zrobienie większej ilości  rzeczy. Spokój i satysfakcja. 

Wczesne wstawanie daje też czas na dokładne zaplanowanie dnia i poczucie nie 

marnowania czasu. Jest też pomocny do nabrania energii, rozbudzenia się  

i nabrania pozytywnego stosunku do nadchodzącego dnia. Można ćwiczyć, 

słuchać radia, każdy znajdzie coś dla siebie. Dlatego zachęcam do porannego 

wstawania. 

Ireneusz Rzempała 

 

 

PRZEMOC WŚRÓD MŁODZIEŻY 
 

 Przemoc wśród młodzieży jest coraz częstszym zjawiskiem. Dzieci  

i młodzież często wzorując się na innych: dorosłych, przekazach z telewizji, gier 

komputerowych oraz nie umiejąc rozwiązywać swoich problemów reaguje na 

sytuacje trudne agresją. Obecne badania wskazują, że przemoc wśród 

nastolatków coraz częściej dotyczy również dziewcząt.  

Przemoc coraz częściej jest odpowiedzią na nieumiejętność rozumienia 

siebie, swoich uczuć, problemów, zbyt nerwowe reagowanie w sytuacjach 

stresowych, przewagę działania nad myśleniem. Uważa się również, że ludzie, 

którzy często doznają krzywd od innych, stają się ludźmi, którzy również 

stosują przemoc. Oznacza to, że przemoc rodzi przemoc. 

Co możemy więc zrobić? Z pewnością ogromną rolę od najmłodszych lat 

ma rodzina, to czego rodzice uczą swoje dzieci. A co kiedy jesteśmy starsi  

i rodzice nie są dla nas najważniejszym wzorem, a jednak widzimy agresję  

w sobie i swoim otoczeniu? Z pewnością początkiem jest zauważanie agresji, 

reagowanie na nią. Praca nad sobą, swoimi emocjami i reakcjami. Zwiększanie 

swojej świadomości w tym temacie. Uwrażliwianie się na krzywdę innych, 

wypracowanie skutecznych sposobów obrony przed agresją i przestrzeganie 

ogólnych zasad życia w społeczeństwie. A przede wszystkim, w każdej sytuacji 

- rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa. 

        Damian Gutowski 

  

 

COŚ NA POPRAWIENIE HUMORKU  
 
Idzie Rus, Czech i Polak. Spotykają diabła. Diabeł mówi - kto wypije pięć litrów wody 
i wytrzyma tydzień bez korzystania z toalety to dostanie co będzie chciał. 
Miną tydzień. 
 
Mówi do diabła Rus: Nie wytrzymałem. 
 
Mówi Czech: Nie wytrzymałem. 
 
Na to Polak: Wytrzymałem!  
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Diabeł pyta - Jak to zrobiłeś? 
 
Polak na to: 
Bo kropelka sklei, sklei że się pupa nie rozklei. 
 
 
Polak, Rusek i Niemiec spotkali diabła na moście. Diabeł mówi do nich: 
- Jeśli zadacie mi zagadkę na którą nie umiem odpowiedzieć to was przepuszczę 
Pierwszy mówi Rusek: 
- Ile waży most na którym stoimy? 
- Pfff to proste tonę. 
Rusek zawraca.  
Następny mówi Niemiec: 
- Co to jest rano ma 4 nogi po południu 2 a wieczorem 3? 
- Niema nic prostszego,  to człowiek. 
Niemiec zawraca się.  
Ostatni mówi Polak. 
Bierze sitko. Puścił w nie bąka i mówi do diabła: 
- Jak takiś mądry to powiedz którą dziurką wyleciało? 
- Yyyy...Możesz przejść 
 

 

 

 

Zespół redakcyjny: 
 

- Adrian Basiński 

- Dawid Kuliński 

- Artur Tuszakowski 
 

 

Zespół redakcyjny z okazji zbliżających się 

świąt życzy wszystkim Czytelnikom: 

 
Pisanych jajeczek, 
wierzbowych bazieczek, 
kiełbasy święconej, 
dużo chrzanu do niej, 
baby polukrzonej, 
kukiełki plecionej, 
Zmartwychwstania w duszy 
i wiosny po uszy. 


