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KWIECIEÑ 2011

Wielkanoc jest najstarszym i najwa¿niejszym œwiêtem chrzeœcijañskim. S¹ 

to œwiêta upamiêtniaj¹ce œmieræ krzy¿ow¹ i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 

Poprzedzaj¹cy j¹ tydzieñ, stanowi¹cy okres wspominania najwa¿niejszych dla wiary 

chrzeœcijañskiej wydarzeñ, nazywany jest Wielkim Tygodniem.

 W Polsce w godzinach porannych  w Niedzielê Wielkanocn¹ odprawiana jest 

uroczysta rezurekcja (resurrectio ³ac. oznacza zmartwychwstanie), a po powrocie do 

domu w gronie rodzinnym zasiada siê do uroczystego œniadania wielkanocnego, które 

rozpoczyna siê sk³adaniem ¿yczeñ i dzieleniem siê œwiêconk¹ z koszyczka. Na sto³ach 

znajduj¹ siê jajka, wêdliny, wielkanocne baby i mazurki. Sto³y zdobione s¹ bukietami z 

bazi i pierwszych wiosennych kwiatów. Poniedzia³ek Wielkanocny (zwany te¿ Lanym 

Poniedzia³kiem, Œmigusem-dyngusem) to drugi dzieñ œwi¹t Wielkiej Nocy. W polskiej 

tradycji tego dnia polewa siê dla ¿artów wod¹ inne osoby, nawet nieznajome. Polewanie 

wod¹ nawi¹zuje do dawnych praktyk pogañskich, ³¹cz¹cych siê z symbolicznym 

budzeniem siê przyrody do ¿ycia i co rok odnawialnej zdolnoœci ziemi do rodzenia. Do 

dziœ zwyczaj kropienia wod¹ œwiêcon¹ pól w poniedzia³kowy ranek przez gospodarzy jest 

spotykany we wsiach na po³udniu Polski. 

Polska tradycja potraw wielkanocnych jest bardzo bogata i nie ma chyba innej 

tak bogatej tradycji kulinarnej na czas obchodów Œwi¹t Wielkanocnych. Czekamy na to 

œniadanie przez ca³y Wielki Post, zatem nie dziwi fakt, ¿e wszystkiego co znajduje siê na 

stole staramy siê skosztowaæ choæby przynajmniej po troszeczkê. Na tradycyjnym stole 

wielkanocnym nie mo¿e zabrakn¹æ takich potraw jak: ¿urek wielkanocny, bia³a 

kie³basa pieczona, szynka œwi¹teczna, faszerowane jajka, æwik³a, babka 

wielkanocna, mazurek, sernik. ¯yczymy wszystkim Czytelnikom naszej Gazetki 

Weso³ych Œwi¹t.. 

Ach, ta tradycja

Wielkanoc to œwiêta zmartwychwstania 

to czas wiary poznania. 

Niech Œwiêta Wielkiej Nocy

pe³ne bêd¹ boskiej mocy. 

Niech zdrowie dopisuje,

Jajko dobrze smakuje

Tego ¯yczy ...

                        MOW Mszana Dolna .
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Witamy Was serdecznie w promieniach wiosennego s³oñca. W koñcu skoñczy³a siê d³uga zima 
i œwiat siê zazieleni³, a i do wakacji ju¿ tu¿, tu¿. Wczeœniej jednak czeka nas sporo atrakcji; ju¿ trwaj¹ 
rekolekcje wielkopostne, potem wyjazdy na Œwiêta Wielkanocne i spotkania z rodzinami, a za kilka dni 
bêdzie maj  a z nim  majówki, czyli spotkania przy ognisku na ³onie natury. Wiosna to czas wycieczek i 
wêdrówek górskich, czas aktywnej rekreacji i rewitalizacji si³ po zimowym „uœpieniu”. 

Ostatnie miesi¹ce z godnie z programem wychowawczym up³ynê³y nam pod has³ami: styczeñ 
„PRACA” i jej znaczenie w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. Has³o przewodnie brzmia³o:  „PRACA ODDALA 
OD NAS TRZY G£ÓWNE PROBLEMY:  BIEDÊ, PRZESTÊPSTWO I  NUDÊ”. 
W  lutym s¹ Walentynki, wiêc i my zatrzymaliœmy siê nad wartoœc¹ „mi³oœci”, ale rozumiej¹c j¹ szerzej, 
nie tylko jako mi³oœæ miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹, ale równie¿ mi³oœæ rodzinna, dojrza³a, 
odpowiedzialna.  
Oto kilka aforyzmów o mi³oœci:

Dzisiejsze nieœmia³e dziecko, to to, z którego wczoraj siê œmialiœmy.
Dzisiejsze okrutne dziecko, to to, które wczoraj biliœmy.
Dzisiejsze dziecko, które oszukuje, to to, w które wczoraj nie wierzyliœmy.
Dzisiejsze zbuntowane dziecko, to to, nad którym siê wczoraj znêcaliœmy.

Dzisiejsze zakochane dziecko, to to, które wczoraj pieœciliœmy.
Dzisiejsze roztropne dziecko, to to, któremu wczoraj dodawaliœmy otuchy.
Dzisiejsze serdeczne dziecko, to to, któremu wczoraj okazaywaliœmy mi³oœæ.
Dzisiejsze m¹dre dziecko, to to, które wczoraj wychowaliœmy.
Dzisiejsze wyrozumia³e dziecko, to to, któremu wczoraj przebaczyliœmy.
Dzisiejszy cz³owiek, który ¿yje mi³oœci¹ i piêknem, to dziecko, które wczoraj ¿y³o radoœci¹. 

                                                                                                                   Ronald Russell

Mi³oœæ cierpliwa jest, ³askawa jest. Mi³oœæ nie zazdroœci, nie szuka poklasku, nie unosi siê pych¹; nie jest 
bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi siê gniewem, nie pamiêta z³ego; nie cieszy siê z 
niesprawiedliwoœci, lecz wspó³weseli siê z prawd¹. 

                                                                                                              œw. Pawe³ z Tarsu

Mi³oœæ jest zawsze nowa. I bez wzglêdu na to, czy w ¿yciu kochamy raz, dwa, czy dziesiêæ razy zawsze 
stajemy w obliczu nieznanego. Mi³oœæ mo¿e nas pogr¹¿yæ w ogniu piekie³, albo zabraæ do bram raju - ale 
zawsze gdzieœ nas prowadzi. I czas siê z tym pogodziæ, albowiem jest ona treœci¹ naszego istnienia. 
Mi³oœci trzeba szukaæ wszêdzie, nawet za cenê d³ugich godzin, dni, tygodni smutku i rozczarowañ. 
Bowiem kiedy wyruszymy na poszukiwanie mi³oœci - ona zawsze wyjdzie nam na przeciw. I nas wybawi. 

                                                                                                                    Paulo Coelho

Nie mów nic. Kocha siê za nic. Nie istnieje ¿aden powód do mi³oœci. 

                                                                                                   Paulo Coelho
                                                                  

     W marcu rozmawialiœmy o wytrwa³oœci w przezwyciê¿aniu trudnoœci, bo: ”Tym wiêkszym jest 
ktoœ mistrzem, im wiêksze musi przezwyciê¿aæ trudnoœci”. Myœl¹ przewodni¹ towarzysz¹c¹ nam w 
kwietniu by³a Wolnoœæ rozumiana jako „prawo do czynienia wszystkiego, co nie szkodzi innym”.

Zapraszamy do zapoznania siê z nasz¹ gazetk¹, któr¹ tworzy grupa m³odzie¿y z oœrodka. 
Opisuj¹ oni swoje doœwiadczenia zwi¹zane z aktywnym uczestnictwem w ¿yciu placówki, o tym czego 
siê nauczyli lub co prze¿yli. Jeœli masz pomys³ na artyku³, chcesz coœ napisaæ, zg³oœ siê do Naszej 
Redakcji. 
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3Wywiad z ciekawym czLowiekiem

Wywiad z wychowawc¹ Januszem Jasiñskim pomys³odawc¹ i wspó³-inicjatorem powstania „Bacówki” do 
dyspozycji wychowanków MOW w Mszanie Dolnej

Redakcja: sk¹d pomys³ na to, ¿eby Oœrodek mia³ swoj¹ „Bacówkê”?
P. Janusz Jasiñski: Wszystko zaczê³o siê w 2000r. Byliœmy na wycieczce z wychowankami, ja z pani¹ Ma³gosi¹ 
Wróbel, wtedy wychowawczyni¹ grupy, a dziœ dyrektorem MOW i trafiliœmy na polanê Pustki pod Jasieniem, która 
bardzo nam siê spodoba³a. Spêdziliœmy tam piêkny  majowy weekend. W trakcie naszego pobytu przyszed³ brat 
w³aœciciela bacówki pan Wojtyczka z Lubomierza i dowiedzieliœmy siê, ¿e jest mo¿liwoœæ wynajêcia na d³u¿szy 
okres bacówki do celów rekreacyjnych. Spodoba³ nam siê ten pomys³ i postanowiliœmy uruchomiæ nasze 
mo¿liwoœci, aby ten pomys³ sta³ siê realny. O pomoc poprosiliœmy pana Druina, Holendra, który  pomóg³ zdobyæ 
pieni¹dze na wynajêcie i wyremontowanie bacówki. Jesieni¹ tego¿ roku, dok³adnie w paŸdzierniku 2000 roku,  
zosta³a podpisana umowa z panem Wojtyczk¹. Wychowankowie oœrodka pod kierunkiem mnie (p. Jasiñskiego- 
red.), pana W³adys³awa Plezi oraz przy pomocy pracownika gospodarczego pana Józefa Nowaka dokonali 
remontu obiektu. Wymieniono dach, zaimpregnowano go, wzmocniono podwaliny, wybudowano kominek, prycze 
do spania, omszono obiekt tak, ¿e mo¿na by³o w nim przebywaæ nawet zim¹. Po zakoñczeniu tych robót, a mia³o to 
miejsce w listopadzie, oœrodek wykorzystywa³ bacówkê do celów rekreacji i turystyki. Trwa³o to nie d³ugo, bo na 
prze³omie grudnia i stycznia tego¿ roku,  w nie wyjaœnionych okolicznoœciach obiekt sp³on¹³. Od tej pory 
rozpoczêliœmy starania o odbudowê obiektu. Realna mo¿liwoœæ pojawi³a siê kiedy organem prowadz¹cym dla 
oœrodka zosta³ Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego.
R: Sk¹d œrodki finansowe na tê inwestycjê?
P. J.J.: W 2005 roku, w grudniu, dziêki œrodkom przyznanym nam przez Organ Prowdz¹cy wykupiliœmy dzia³kê 
roln¹ o powierzchni 30arów na którym sta³a spalona bacówka. Nastêpnie rozpoczêliœmy starania o 
przekszta³cenie dzia³ki rolnej w rekreacyjn¹, co trwa³o doœæ d³ugo i zakoñczy³o siê sukcesem pod koniec 2007r. W 
2008r. rozpoczê³y siê pierwsze prace projektowe, w których wykonawc¹ by³ …………. Po d³ugich 
administracyjnych przepychankach projekt zosta³ zatwierdzony do realizacji na pocz¹tku 2010r.
R: Kto projektowa³ i budowa³ nasz¹ „Bacówkê”?
P. J.J.: W kwietniu zosta³ wybrany wykonawca pan Krzysztof Marsza³ek i w przeci¹gu miesiêcy od czerwiec do 
listopad obiekt zosta³ wybudowany. Ca³oœæ prac sfinansowa³ Urz¹d Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego. 
Ponad to budowa obiektu zosta³a zg³oszona do jednego z projektu Unijnego i byæ mo¿e po pozytywnej weryfikacji 
czêœæ kosztów zostanie zrefinansowana ze œrodków Unii.
R: Ile osób mo¿e pomieœciæ Bacówka? Czy jest tam woda, ogrzewanie i p¹d elektryczny, bo w dawnych 
bacówkach nie by³o tego rodzaju wygód?
P. J.J.: „Bacówka” powsta³a jako obiekt nowoczesny przeznaczony dla 15 osób. Spe³nia wszelkie wymogi 
budowlane budynków publicznych. Posiada 3 toalety, 3 sypialnie, kuchnie z jadalni¹, œwietlicê z kominkiem. 
Ogrzewana jest centralnym ogrzewaniem, zasilana z kominka p³aszczem wodnym, kuchnia opalana drewnem 
posiada podkowê ogrzewaj¹c¹ wodê do celów u¿ytkowych. Woda dostarczana jest z w³asnej studni przez pompê i 
hydrofor. Energia elektryczna zapewnia agregat pr¹dotwórczy.
R: Jakie cele przyœwieca³y pomys³odawcom tej inicjatywy?
P. J.J.:  W za³o¿eniu funkcjonowania Bacówki przewidujemy, ¿e w ka¿dy weekend przebywaæ tam bêdzie grupa 
wychowanków z opiekunami (jedna grupa raz w miesi¹cu) od pi¹tku do niedzieli w celach rekreacyjnych, 
wypoczynkowych i terapeutycznych. W oparciu o ten obiekt chcemy organizowaæ imprezy oœrodkowe takie jak 
Rajd Promienisty, Rajd œcie¿kami Jana Paw³a II. Ponadto obiekt bêdzie wykorzystywany do ferii letnich, zimowych 
dla wychowanków pozostaj¹cych w oœrodku. Planujemy równie¿ u¿yczaæ obiektu zaprzyjaŸnionym i 
wspó³pracuj¹cych z nami innym oœrodkom wychowawczym na terenie Polski.
R: Dziêkujemy za rozmowê i wyczerpuj¹ce odpowiedzi.
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JA za kilka lat.........
Mam na imiê Adrian, swoja przysz³oœæ za 10 lat widzê ca³kiem 

pozytywnie. Na pocz¹tek chcia³bym pokoñczyæ jakieœ szko³y ¿eby mieæ 
wykszta³cenie, ale te¿ czas ¿eby móc zaj¹æ siê moj¹ dziewczyn¹ .Dok³adnie 
nie wiem jeszcze jaki bym chcia³ mieæ zawód ale planuje coœ przyjemnego i 
¿ebym móg³ czerpaæ z tego dobre zyski, ¿eby starczy³o na utrzymanie i na 
przyjemnoœci. Chcia³bym na przyk³ad byæ grafikiem komputerowy

w jakiejœ firmie reklamowej lub fotografem, wa¿ne ¿eby by³o to zwi¹zane z 
komputerami.

Potem jak ju¿ siê ustatkuje to chcia³bym wybudowaæ skromny 
domek, 

taki ¿eby by³ wystarczaj¹cy dla rodziny, któr¹ pragnê za³o¿yæ, z która bêdê 
zwiedzaæ jak najwiêcej krajów 

co bêdzie zwi¹zane z odpoczynkiem w wakacje, poniewa¿ nie mam 
zamiaru ca³y czas pracowaæ.

Jak na razie to tylko marzenia, ale z moim uporem i charakterem 
bêdê d¹¿yæ do ich spe³nienia. Wiem, i¿ wi¹¿e siê to z wytrzyma³oœci¹, 
odpowiedzialnoœci¹, chêciami i zaanga¿owaniem, a nad tymi wszystkimi 
cechami do tej pory wci¹¿ pracujê.

                                                                          Adrian Albanowski
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     W dniu 19 lutego 2011 roku 5 wolontariuszy z naszego Klubu odby³o  wizytê studyjn¹ do 

organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych w Krakowie. Wyjazd zorganizowany by³ przez Stowarzyszenie 

„Sursum Corda”, z którym nasz klub wspó³pracuje od kilku lat.  W wycieczce bra³y równie¿ udzia³ inne 

kluby wspó³pracuj¹ce ze Stowarzyszeniem. Po przyjeŸdzie do Krakowa zostaliœmy podzieleni na grupy, 

a nastêpnie udaliœmy siê do ró¿nych organizacji.   Nasza grupa uda³a siê do fundacji pani Anny Dymnej 

,,Mimo Wszystko”. 

Organizacja zosta³a za³o¿ona 26 wrzeœnia 2003 roku. Na pocz¹tku opiek¹ objêto oko³o 26 osób 

niepe³nosprawnych intelektualnie. Fundacja Anny Dymnej ,,Mimo Wszystko” jest organizacj¹ po¿ytku 

publicznego. Prowadzone s¹ tam Warsztaty Terapii Artystycznej dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ 

intelektualn¹ w podkrakowskich Radwanowicach. Podopieczni uczestnicz¹ w zajêciach m.in. 

plastycznych, tkackich, stolarskich i teatralnych. Fundacja finansuje tak¿e stypendia, sprzêt i turnusy 

rehabilitacyjne, dofinansowuje zakup leków, wózków inwalidzkich oraz protez, prowadzi Teatr 

,,RADWANEK', który istnieje  od 1990 roku. Jego aktorami s¹ osoby niepe³nosprawne. Od dziesiêciu lat 

re¿yserem spektakli jest Anna Dymna. Anna jest organizatorem Ogólnopolskich Dni Integracji 

,,Zwyciê¿aæ Mimo Wszystko'', w ramach których odbywa siê m.in. Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. 

Marka Grechuty. W 2008 roku zorganizowa³a wyprawê o nazwie ,, Ka¿dy ma swoje Kilimand¿aro”. 

Projekt jest nadal realizowany pod has³em ,, Ma³e Kilimand¿aro”. Fundacja pomaga tak¿e osobom 

chorym i niepe³nosprawnym, które ucierpia³y w czasie powodzi w 2010 roku. „Dolina S³oñca” to oœrodek 

rehabilitacyjno- terapeutyczny dla osób niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, w którym znajduj¹ siê m.in. 

warsztaty terapii artystycznej, rzeŸbiarsko  malarskie, muzyczne, kulinarne, stolarskie, a tak¿e sala 

teatralna i gimnastyczna. „Dolina S³oñca” powsta³a w podkrakowskich Radwanowicach przede 

wszystkim dziêki wp³atom 1%. Obecnie trwa jej wyposa¿anie. W planach jest budowa oœrodka 

wczasowo- rehabilitacyjnego w nadmorskim Lubiatowie. Bêdzie to miejsce wypoczynku i rehabilitacji 

osób, które z powodu trudnej sytuacji materialnej nie maj¹ szanse na wypoczynek poza miejscem 

zamieszkania. Na budowê oœrodka fundacja bêdzie gromadziæ 1% podatku w 2011 roku. 

        Nastêpnym punktem wycieczki  by³ obiad na Placu Szczepañskim w Krakowie oraz emisja filmu  

3D „Sanctum”. Wyjazd do Krakowa pozwoli³ nam wymieniæ siê doœwiadczeniami w pracy 

wolontarystycznej oraz poznaæ nowych, ciekawych ludzi. Z niecierpliwoœci¹ czekamy na dalsze 

inspiruj¹ce przygody z wolontariatem, a póki co, wracamy do pracy.

                                                                                                  Jonatan Wojtasik
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Dnia  31 marca 2011  nasz Oœrodek 

odwiedzi³a grupa teatralna niewidomych 

aktorów. Zaprezentowali przedstawienie pod 

tytu³em „Fircyk w Zalotach”. Odby³o siê ono 

w jêzyku staropolskim, byli bardzo dobrze 

przygotowani z recytacj¹ tekstu i ze strojami. 

Ca³ego przedstawienia uczyli sie 2 lata. 

Wszyscy byliœmy pod wra¿eniem i pe³ni 

podziwu, ¿e uda³o im siê to przedstawienie 

perfekcyjnie wykonaæ. By³y ro¿ne œmieszne 

sceny, a oni œwietnie je zagrali. Po 

zakoñczeniu przedstawienia opowiedzieli 

n a m  o  s o b i e ,  o  s w o i c h   i n n y c h  

umiejêtnoœciach  oraz o problemach które 

jako osoby niewidome maj¹ i z którymi siê 

pogodzili. Nagle wpadli na pomys³ ¿ebyœmy 

coœ wspólnie wszyscy zaspiewali. Ca³a sala 

siê zgodzi³a, wiêc Milena jedna z dziewczyn

„FIRCYK  W ZALOTACH” U NAS

z grupy niewidomych goœci, wziê³a gitarê i zaczê³a na niej graæ znane wszystkim 

piosenki. Sz³o jej bardzo dobrze, œpiewaliœmy takie piosenki jak „Stokrotka" czy 

„Prze¿yj to sam". Po paru piosenkach Milena zaczê³a opowiadaæ o swoim bracie, 

który dawniej przebywa³ w naszym Oœrodku kilka lat temu i obecnie kroczy „dobr¹” 

drog¹. Na konie zaproponowali, ¿ebyœmy zadawali im ro¿ne pytania i byli bardzo 

chêtni, by nam odpowiadaæ, lecz mieszkañcy naszej placówki  byli tak zadziwieni, i¿ 

nie wiedzieli nawet o co zapytaæ. Po paru minutach zaczêliœmy wszyscy biæ brawa i 

poszliœmy na swoje sypialnie, lecz ten dzieñ pozosta³ nam w pamiêci.
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Konkurs Skoków na komputerze
W skokach na Komputerze udzia³ bra³o 7 osób. Uczestnikami tych  zawodów  byli :
Dawid Stencel, Mateusz Tomaszuk, Damian W¹sik, Krystian Adamczyk, Arkadiusz Wêgrzyn,Piotr Danak i  Adam 
Ruciñski. G³ównym organizatorem tych mistrzostw by³ wychowawca Henryk Walendowicz .
Kolejno  miejsca zajêli:  Damian W¹sik, Krystian Adamczyk, Piotr Danak,Dawid Stencel.
Wychowawca grupy III Henryk Walendowicz organizuje zawody co roku, od kilku lat. Chêtnie bierzemy w nich udzia³ 
aby przez chwilê poczuæ siê jak mistrz, choæ do Adama Ma³ysza nam daleko, no i aby oderwaæ siê od codziennych 
obowi¹zków.
Warsztaty realizowane w ramach Projektów unijnych 
Warsztaty gospodarstwa domowego prowadzone s¹ przez pani¹ Janinê Dudzik, która jest te¿ naszym grupowym 
wychowawc¹. Uczymy siê na nich gotowaæ, robiæ ciasta i inne smaczne potrawy. Dodatkowo musimy obiæ zakupy, 
sprz¹taæ po sobie i zmywaæ naczynia. W tym roku dziêki UE w ramach programu Samodzielne ¯ycie, kuchnia naszej 
grupy II zosta³a dobrze wyposa¿ona, dlatego ³atwiej i milej siê tam pracuje. W Warsztatach uczestnicz¹ ch³opcy z 
ró¿nych grup, dziêki temu ka¿dy ma mo¿liwoœæ siê nauczyæ czegoœ nowego i praktycznego. Ja nawet upiek³em w domu 
rodzicom i babci placek, który bardzo im smakowa³. Pani Jasia wymyœla równie¿ ró¿ne pyszne, ale proste dania, jak na 
przyk³ad: pstr¹g w warzywach czy schab z ananasem i ¿urawin¹. Nauczy³em siê tak¿e prasowaæ koszulê, co jest wa¿n¹ 
dla mê¿czyzny czynnoœci¹, nieprawda¿ koledzy? Zapraszam wszystkich do aktywnoœci, bo siê op³aca po³¹czyæ naukê 
z przyjemn¹ i po¿yteczn¹ aktywnoœci¹, a i czas szybciej p³ynie.

 Damian Szczupak

Wiadomoœci Oœrodkowe

Warsztaty Komunikacji i asertywnoœci
W dniu 3 oraz  4 grudnia odby³y siê Warsztaty komunikacji i asertywnoœci w Kluszkowcach. Warsztaty te prowadzi³a 
pedagog Ola oraz psycholog Beata. Zakwaterowaliœmy siê w pensjonacie   Stokrotka, gdzie  odbywa³y siê zajêcia i 
jedliœmy posi³ki. Warsztaty trwa³y od rana do wieczora, by³y przeprowadzane ró¿ne zabawy, gry a tak¿e by³o trochê 
æwiczeñ i rozmów na temat ¿ycia. Wróciliœmy  wszyscy zadowoleni, choæ by³o troszkê ciê¿ko tak intensywnie 
pracowaæ. Warsztaty te by³y sponsorowane przez Unie Europejska w ramach  programu „Samodzielne ̄ ycie”.

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego
Jakiœ czas temu bra³em udzia³ w warsztatach doradztwa zawodowego. Warsztaty te okaza³y siê bardzo ciekawe, takie 
mi³e po³¹czenie zabawy z prac¹. Wszyscy uczestnicy mogli dowiedzieæ siê wiele o sobie i o swojej osobowoœci. 
Poprzez wiele testów ka¿dy z nas móg³ dowiedzieæ siê jaki zawód do niego pasuje . Warsztaty trwa³y dwa dni , w 
pierwszy dzieñ pracowaliœmy ca³¹ grup¹,  a w drugi indywidualnie. Pani El¿bieta Chmura, która prowadzi³a zajêcia 
potrafi pracowaæ z m³odzie¿¹. Wszystko odby³o siê w bardzo mi³ej atmosferze . Wszyscy byli zadowoleni  z zajêæ i 
nikt nie narzeka³.

Krystian Adamczyk

CIEKAWE…… Budowa elektrowni j¹drowej w Polsce - za i przeciw

Elektrownie j¹drowe stanowi¹ Ÿród³a energetyczne bêd¹ce nieniszcz¹ce dla œrodowiska, nie powoduj¹ 
wydzielania tlenków wêgla, siarki i azotu, które s¹ odpowiedzialne za wystêpowanie kwaœnych deszczy i powstawanie 
efektu cieplarnianego, które w konsekwencji prowadza nieuchronnie do zatrucia atmosfery ziemskiej. Zwi¹zki takie 
jak tlenki wêgla, siarki i azotu s¹ produktami ubocznymi przy dzia³aniu elektrowni wêglowych, które dodatkowo staj¹ 
siê Ÿród³em powstawania milionów ton popio³ów, zanieczyszczaj¹cych ziemiê. Alternatywne Ÿród³o energii jakim s¹ 
elektrownie j¹drowe s¹ Ÿród³em tzw. czystej energii, bêd¹cej przyjazn¹ dla otaczaj¹cego œrodowiska.

Elektrownie j¹drowe stanowi¹ wysoki czynnik ryzyka i s¹ wysoce niebezpieczne w razie awarii. Mo¿na 
by³o siê o tym przekonaæ kiedy to 26 kwietnia 1986 rok dosz³o do katastrofy reaktora j¹drowego w elektrowni w 
Czarnobylu i w ostatnich tygodniach w Japonii. 

 Du¿y problem w przypadku energetyki j¹drowej stanow¹ tak¿e odpady promieniotwórcze powstaj¹ce jako 
efekty dzia³ania reaktorów. Sk³aduje siê je w odludnych miejscach , jednak¿e zawsze istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e 
przedostan¹ siê do œrodowiska.

Zalety wykorzystania energii j¹drowej: Ÿród³o energii nie zanieczyszczaj¹ce œrodowiska naturalnego gazami 
zaliczanymi do gazów cieplarnianych, niezale¿noœæ elektrowni od miejsc wystêpowania surowca  mo¿liwoœæ ich 
budowania w miejscach, gdzie zajdzie taka  potrzeba,energia j¹drowa sama jest tania, wybudowanie elektrowni 
j¹drowej niesie ze sob¹ natomiast gigantyczne koszty

Wady wykorzystania energii j¹drowej: d³ugi czas trwania budowy elektrowni atomowej, przy produkcji 
niebezpiecznych odpadów radioaktywnych pojawia siê niebezpieczeñstwo ich sk³adowania i przechowywania, 
niebezpieczeñstwo awarii elektrowni j¹drowych, brrak mo¿liwoœci wykorzystania energii j¹drowej do transportu 
ciê¿arówek, samolotów czy statków, brak mo¿liwoœci wykorzystania energii j¹drowej jako surowca do otrzymywania 
tworzyw sztucznych, nawozów i œrodków ochrony roœlin, pojawianie siê elektrowni atomowej stanowi problem i 
techniczny i fizyczny, i jednoczeœnie jest to problem nierozprzestrzeniania broni j¹drowej.
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By³ u nas MIM i zrobi³ mnóstwo min

10  kwietnia 2011 do Oœrodka zawita³ pewien pan, nie wiedzieliœmy dok³adnie co to bêdzie, ale wygl¹da³o na 

jakieœ przedstawienie. By³o tylko widaæ wielki napis na plakacie „Troll”.  Jak ju¿ wszyscy usiedli, zaczê³o siê 

przedstawienie. Na pocz¹tku s³ychaæ by³o tylko muzykê, podczas muzyki zza plakatu wyszed³ pan i zacz¹³  

siê wypakowywaæ, wyci¹gn¹³ skrzynie, na której usiad³ przy stole. Na stole pouk³ada³ kosmetyki i zacz¹³ siê 

malowaæ, muzyka ucich³a i ….Pan MIM opowiedzia³ o swoim ¿yciu, jak prawie trafi³ do wiezienia i wtedy 

postanowi³, ¿e  tak nie bêdzie, ¿e musi zmieniæ coœ w swoim ¿yciu. Jego pasj¹ zawsze by³y góry, ale na to ¿eby 

podró¿owaæ w góry nie mia³ pieniêdzy. By³ aktorem, ale nie mia³ pracy, wtedy zobaczy³, jak inni aktorzy 

zarabiaj¹ pieni¹dze na ulicy. Pomyœla³, ¿e to chyba nie dla niego, ale pewnego dnia spróbowa³ i z czasem robi³ 

to coraz czêœciej. Na pocz¹tku wystêpowa³ przebrany za górnika, który wygl¹da³ jak pos¹g i sta³ ci¹gle 

nieruchomo.  Tak zacz¹³ zarabiaæ na swoje ¿ycie i na podró¿e w góry, pasjonuje go wspinaczka 

wysokogórska. 

      Pokazywa³ nam slajdy ze swoich podró¿y w Alpy, z Barcelony, Chamonix, Mont Blanc, z wyprawy na 

Spitsbergen i inne, a  by³o ich sporo. Pokazywa³ tak¿e ludzi, z którymi siê zaprzyjaŸnia³ oraz œlub ze swoja 

¿ona. Wygl¹dali na szczêœliwych, nie przeszkadza³o mu takie ¿ycie  aktora ulicznego  mówi³, ¿e siê nie nadaje 

do zwyk³ej pracy, poniewa¿ nie lubi jak ktoœ go nadzoruje, planuje mu zajêcia oraz monotonnej roboty. 

Wszyscy go pilnie s³uchaliœmy, interesowa³o nas to jak taki cz³owiek ¿yje i okaza³o siê ¿e radzi sobie bez 

problemów. Na koniec zmy³ makija¿ i przedstawienie dobieg³o koñca.
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Jestem mi³y i mam du¿o si³y.
Moja si³a te¿ jest mi³a.
Kiedy nie mam si³y to œwiat nie mi³y
Kiedy jem witaminy przybywa mi du¿o si³y.
Si³ê wewnêtrzn¹ czerpiê prosto z serca.  

Gr. III

¯egnajcie koledzy ze wspólnej kradzie¿y, ¿egnajcie dziewczêta z 
mi³oœci mej.
Wiara daje si³ê.
WeŸ oddech, stañ na nogi, tempo sto na sto, stresu tu niema.
Witaminy dobre dla ch³opaka i dziewczyny.
Biegaj graj w pi³kê i chodŸ na si³kê
Energia, energia ona mnie rozpier*dziela, bo jest sobota i idê po now¹ 
pi³kê do trenera, aby z ni¹ zrobiæ jakiegoœ freestyle'ra, by zrobiæ z ni¹ 
to co trzeba.
                   
  Gr IV

Si³ê wewnêtrzn¹ mam i sport uprawiam.  
Si³ê wewnêtrzn¹ docenia siê po utracie, gdy zaczniesz æpaæ bracie.
 Na komendzie nie wale z ucha, bo mam silnego ducha. 
Cz³owiek uczy siê na b³êdach;  ja siê tak uczy³em , w taki w³aœnie 
sposób si³ê sw¹ zwiêkszy³em.

Chodzisz na terapie i jesteœ silny wewnêtrznie bracie. 
Si³a wewnêtrzna bardzo upiêksza. Si³a wewnêtrzna jest prosto z serca. 
Si³ê wewnêtrzn¹ bierz z siebie gdy bêdziesz w potrzebie.
 Twoja si³a wewnêtrzna daje ci spokój i do pracy zachêca.
 Masz bracie problemy  z si³¹ wewnêtrzn¹, chodz¹c na terapie razem 
je rozwi¹¿emy. 
To nie podpucha, to moja si³a wewnêtrzna ducha.

Nasze RYMY dotycz¹ce WEWNÊTRZNEJ SI£Y



Bieg po zdrowie                   

Dnia 05.04.2011r w naszym oœrodku zosta³a zorganizowany w ramach Oœrodkowych Dni przeciw Uzale¿nieniom  

„Bieg po Zdrowie''. Pomys³ by³ taki, aby przez konkurencje sportowe, zadaniowe i intelektualne utrwaliæ jak 

najwiêcej informacji o zdrowym trybie ¿ycia i szkodliwoœci uzale¿nieñ np. palenia papierosów na wydolnoœæ 

organizmu i innych u¿ywek, takich jak: alkohol, narkotyki, hazard czy komputer.

 Zaczê³o siê od „Liczenia Kalorii” czyli, sto³u na którym by³y ró¿ne pysznoœci i  dwie osoby z ka¿dej grupy musia³y 

przygotowaæ wartoœciowy posi³ek, który mia³ zawieraæ 1500 kalorii. Wszystkie grupy spisa³y siê wyœmienicie, a i dla 

wszystkich czegoœ pysznego wystarczy³o. Nastêpne zadanie polega³o na wci¹gniêciu siê po linie zawieszonej na 

drzewie w Parku. Asekurowa³ nas pan  Zbyszek od wf. Zadanie to by³o trudnym wyzwaniami dla wiêkszych osób, ale 

mali i zwinni poradzili sobie bez ¿adnych problemów, bardziej niezdarni g³oœno kibicowali. Po ukoñczeniu 

konkurencji sportowej, jak po ka¿dych innych konkurencjach, grupowo odpowiadaliœmy na pytania œciœle dotycz¹ce 

uzale¿nieñ. 

Nastêpnie wszyscy otoczeni grup¹ wychowawców, aby przejœæ do rywalizacji w kolejnych konkurencjach.  udaliœmy 

siê na Orlik, po chwili przenieœliœmy siê na orlik ¿eby przejœæ do nastêpnego zadania. Odby³ duathlon, czyli rzucanie 

pi³ki do kosza i bieg; zadanie polega³o na trafieniu trzy razy do kosza, za ka¿dy nietrafiony rzut trzeba by³o karnie 

przebiec po okr¹¿eniu wokó³ boiska do pi³ki no¿nej.  Wygrywa³a ta dru¿yna, która uwinê³a siê z tym zadaniem w jak 

najkrótszym czasie.

 Nastêpne „zadanie na myœlenie” polega³o na przygotowaniu receptê na zdrowe. Wszyscy uruchomiliœmy 

swoje szare komórki, ale o wynikach dowiedzieliœmy siê póŸniej. Nastêpnie graliœmy w grê tzw. „Szczur”, aby siê 

rozgrzaæ, bo pogoda nas nie rozpieszcza³a; ta dru¿yna która, siê najd³u¿ej utrzyma³a - wygrywa, to zadanie by³o dla 

ludzi z mocna g³owa. Niektórym siê tak krêci³o, ¿e jak siê tylko zatrzymali od razu siê przewracali na ziemie, ale po 

paru sekundach wszystko wraca³ do normy.

 Kolejne zadanie by³o dla tych którzy mieli dobr¹ kondycje, gdy¿ polega³o na wyjechaniu rowerem ok. 

piêciuset metrów pod strom¹ górkê, oj koledzy nieŸle siê wymêczyli. Po krótkim odpoczynku  odby³ siê bieg 

„g¹sienicy” polegaj¹cy na grupowym biegu pod górê trzymaj¹c siê za barki lub za koszulki. Byliœmy zmêczeni i 

g³odni, dlatego na najbli¿szej polance rozpaliliœmy ognisko i sma¿yliœmy kie³baski. Tu te¿ dostaliœmy dwa kolejne 

zadania dla naszych szarych komórek: pierwsze polega³o na wymyœleniu sposobu, aby przekonaæ swojego 10-letnigo  

brata do tego, ¿eby nie pi³ alkoholu. Poleceniem w drugim zadaniu by³o u³o¿yæ rymowankê o sile wewnêtrznej, 

napisaæ sk¹d  j¹ czerpaæ i na czym polega. Próbki naszych wypocin mo¿ecie przeczytaæ w dalszej lekturze naszej 

Gazetki. Wszyscy byliœmy ciekawi wyników, ale o nich mieliœmy siê dowiedzieæ dopiero w Oœrodku. Zrobiliœmy po 

sobie porz¹dek i udaliœmy siê do naszego parku gdzie wychowawczynie organizuj¹ce tê imprezê podyktowa³y nam 

wyniki. Okaza³o siê ¿e:

Grupa IV uzyska³a I miejsce 34 pkt

Grupa II uzyska³a II miejsce 28 pkt

Grupa I uzyska³a III miejsce 24 pkt

Grupa II uzyska³a IV miejsce 14 pkt 

Nagrodami by³y dodatkowe punkty z aktywnoœci które s¹ nam nieraz bardzo przydatne do dni urlopowych. 

Wszyscy byli zadowoleni z mile spêdzonego dnia ale zarazem bardzo zmêczeni wszyscy udaliœmy siê do oœrodka 

z myœl¹ o wygodnym ³ó¿eczku i odpoczynku … koniec.  A oto przyk³ad jednego zadania z którym zmierzyliœmy 

siê w czasie  „Biegu po zdrowie”, propozycje naszych grup „recept na dobre zdrowie”:
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Aby byæ zdrowym powinieneœ:

Uprawiaæ sport  biegi, gimnastykê, dobrze siê od¿ywiaæ  jeœæ du¿o owoców i warzyw, zwiêkszyæ 

dawkê witamin, ubieraæ siê odpowiednio do pogody, mieæ dobry humor, odpoczywaæ , za¿ywaæ 

lekarstwa wed³ug wskazañ lekarza

Gr II

Zaleca siê zdrowe od¿ywianie oraz wysi³ek fizyczny. Odrzuciæ wszystkie niezdrowe rzeczy, 

wychodziæ na spacery na œwie¿ym powietrzu. Jeœæ trzy posi³ki dziennie o tej samej porze. 

Gr III

Zalecenia:

Nie paliæ, dobrze siê od¿ywiaæ (owoce, warzywa), nie za¿ywaæ u¿ywek odurzaj¹cych , dbaæ o swoj¹ 

kondycjê, nie jeœæ za du¿o t³ustych pokarmów, nie denerwowaæ siê, chodziæ uœmiechniêtym, 

uczêszczaæ na basen i si³owniê, nie spo¿ywaæ alkoholu, dbaæ o higienê.

Gr IV

Aby byæ zdrowym nale¿y stosowaæ:

Z rana lekk¹ gimnastykê, jeœæ œniadanie z³o¿one z nabia³u i czarnego pieczywa, jeœæ warzywa i 

owoce, stosowaæ siê do piramidy ¿ywienia,  skorzystaæ z konsultacji z dietetykiem, uprawiaæ 

wszelkiego rodzaju sporty i treningi, dbaæ o higienê, dbaæ o prawid³owy sen (spaæ 8 h), wieœæ 

spokojne ¿ycie bez stresu, du¿o przebywaæ na œwie¿ym powietrzu, ¿yæ bez na³ogów, hodowaæ roœliny, 

nie stroniæ od wizyt u lekarza,  profilaktyka.

I jak wam siê podobaj¹ powy¿sze recepty na zdrowie? Do której TY byœ siê zastosowa³, aby byæ 

zdrowszym?  Adrian Albanowski i Andrzej Jonak
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Kilka s³ów o muzzzyce 

Historia formacji Macca Squad zaczê³a siê ok. 1999 roku, kiedy to na domowym sprzêcie powstawa³y 

pierwsze amatorskie numery. Z czasem wyklarowa³a siê za³oga Macca Squad, czyli Kaiser i IWI, 

zajmuj¹cy siê produkcj¹ oraz Ceg³a i ¯ó³w na mikrofonach. Cz³onkowie ekipy znaj¹ siê od dziecka, a 

mi³oœæ do muzyki oraz wspólna wizja twórczoœci sprawi³a, ¿e do dziœ pod¹¿aj¹ obranym torem. Demo 

wydane w 2003 roku zmotywowa³o ekipê do dalszej pracy. Numery Macca Squad'u wyp³ynê³y z 

macierzystego studia dopiero w 2006 roku przy okazji produkcji o wariatach na œcigaczach pt. „Stunt 

Days II", oraz „Stunt Days III". Zespó³ pojawi³ siê na œcie¿kach dŸwiêkowych i z miejsca numery takie jak 

„Zwolnij”, „Przerywam ciszê” czy „Zapie*dalam” sta³y siê miejskimi hymnami wœród ludzi ¿yj¹cych 

hardkorowo. Rok 2007 przynosi odbiorcom debiutancki album grupy, pt. „TEST” wydany nak³adem 

wytwórni Wielkie Jo³. P³yta spotka³a siê z du¿ym uznaniem wœród s³uchaczy gustuj¹cych w 

charakterystycznych ciê¿kich brzmieniach i bezkompromisowych tekstach. W 2008 roku we wspó³pracy 

z twórcami Stunt Days zespó³ czêœciowo przyczyni³ siê do powstania œcie¿ki dŸwiêkowej do kolejnej serii 

„Stunt Days IV Patologia”, której premiera odby³a siê latem 2009 r. Lata 2008 oraz 2009 up³ynê³y pod 

znakiem ciê¿kiej pracy nad produkcj¹ i nagrywaniem nowego albumu. Mimo wielu przeciwnoœci losu 

produkcja jest ju¿ na rynku i zdobywa odtwarzacze w ca³ym kraju. Macca Squad, w lekko odœwie¿onym 

sk³adzie powraca aby daæ swoim s³uchaczom to na co d³ugo czekali i wynieœæ swoj¹ twórczoœæ na 

zupe³nie nowy poziom…

Marcin Bawo³

Nauczyciel fizyki pyta uczniów: 

- Kto waszym zdaniem by³ najwiêkszym wynalazc¹ 

wszechczasów? 

- Edison - odpowiada Krzyœ. 

- Czy móg³byœ to uzasadniæ? 

- Gdyby nie on, musielibyœmy telewizjê ogl¹daæ przy 

œwiecach !!!

Nauczyciel kaza³ Jasiowi napisaæ w zeszycie 100 

razy: "Nigdy nie bêdê mówi³ do nauczyciela "TY". 

Nazajutrz Jasio przynosi zeszyt. 

- Dlaczego to zdanie napisa³eœ nie 100, ale 200 

razy? 

- Bo ciê lubiê Kaziu! 

Tato mówi do Jasia: 

- Nie rozumiem, jak ty mo¿esz zadawaæ 

siê z Wojtkiem. Przecie¿ to niegrzeczny 

ch³opiec, najgorszy uczeñ w klasie! 

- Przez wdziêcznoœæ tato. Gdyby nie on, 

ja by³bym najgorszym uczniem!

Na biologii nauczyciel pyta Jasia: 

- Co to jest ma³pa? 

- To takie zwierzê jak ja, albo jak pan 

profesor, tylko ¿e ma d³u¿szy ogon!

SZKOLNY HUMOR
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