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Zawartoœæ:

Dzieñ dobry wszystkim czytelnikom naszej
Gazetki. Spotykamy siê piêkn¹ wiosn¹, w cieniu zielonych
drzew, gdzie spokojnie bêdziecie mogli przeczytaæ, co
ciekawego wydarzy³o siê w naszym Oœrodku w ostatnich
miesi¹cach. Znajdziecie tu równie¿ rozmyœlania Waszych
kolegów oraz próby twórcze w postaci tekstów piosenek
I wierszy. Kilka zdjêæ rozpromieni Wasze twarze gdy
zobaczycie siebie lub znajome osoby.
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Mi³ego relaksu ¿yczy Redakcja.

Ju¯ WAKACJE!!!

Wielkanoc, czy wiesz co to za œwiêto?
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Wielkanoc, jest to œwiêto upamiêtniaj¹ce œmieræ krzy¿ow¹
i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jest najstarsze i najwa¿niejsze
ze wszystkich œwi¹t chrzeœcijañskich. Wielkanoc jest poprzedzona
Wielkim Postem 40- dniowym, którego ostatni tydzieñ nazywa siê
Wielkim Tygodniem. Okres ten to czas wspominania najwa¿niejszych
dla wiary chrzeœcijañskiej wydarzeñ.
Œwiêta Wielkanocne poprzedza Niedziela Palmowa, która rozpoczyna
Wielki Tydzieñ. Zosta³o ono ustanowione na pami¹tkê przybycia
Chrystusa do Jerozolimy. Wed³ug obrzêdów katolickich tego dnia
wierni przynosz¹ do koœcio³a palemki, symbol odradzaj¹cego siê ¿ycia.
Palemki zdobione s¹ baziami i kwiatami z bibu³y. Tradycyjne palmy
wielkanocne przygotowuje siê z ga³¹zek wierzby, która w symbolice
koœcio³a jest znakiem zmartwychwstania i nieœmiertelnoœci duszy.
Zwieñczona jest czubem z bazi, jedliny, bibu³kowych barwnych
kwiatów i wst¹¿ek.
Triduum Paschalne zaczyna siê w Wielki Czwartek – w dzieñ Wieczerzy – ustanowienia Eucharystii
i uwiêzienia Pana Jezusa. S³owo Triduum oznacza dok³adnie trzy dni. Wielki Pi¹tek – dzieñ Drogi
Krzy¿owej i

œmierci Chrystusa - przeznaczony jest na cich¹ modlitwê, rozwa¿anie i czuwanie.

Czuwanie to koñczy siê w Wielk¹ Sobotê przed zachodem s³oñca, bo wed³ug biblijnego czasu po zmroku
zaczyna siê ju¿ nowy dzieñ, czyli Niedziela Zmartwychwstania. Liturgia Wielkanocna jest o charakterze
radosnym, czego wyrazem jest czêsto powtarzaj¹cy siê wyraz: Alleluja!
Z obchodami Œwi¹t Wielkanocnych zwi¹zanych jest wiele zwyczajów ludowych np: Œwiêconko to
nazwa pokarmów œwiêconych w Koœciele w Wielk¹ Sobotê i uroczyste œniadanie wielkanocne.
W koszyczku wielkanocnym nie mo¿e zabrakn¹æ jajek (symboli nowego ¿ycia), w postaci kolorowych
pisanek, baranka symbolizuj¹cego umêczonego Chrystusa; soli, (która mia³a chroniæ przed zepsuciem).
Poœwiêciæ nale¿y równie¿: chleb, wêdlinê, chrzan, pieprz, ciasta œwi¹teczne. Koszyczek przystraja siê
listkami barwinka. Uwa¿am, ¿e Œwiêta Wielkanocne s¹ bardzo radosne i rodzinne. W przygotowywaniu
siê do tych œwi¹t jest bardzo du¿o rzeczy do przygotowywania, ale wszyscy siê przy tym dobrze bawi¹.
Moim zdaniem ka¿dy powinien obchodz¹c te œwiêta.
K. Likus

,,Dzie³o Bo¿ej mocy”
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– rozmyœlania po rekolekcjach wielkopostnych
-Jeœli cz³owiek naprawdê uwierzy i zrozumie, ¿e jest dzie³em Bo¿ej mocy, stworzonym
z nadmiaru mi³oœci i jest do niego podobny – tak mê¿czyzna jak i kobieta - to prawda ta od razu nie
tylko nadaje sens ¿yciu, ale te¿ okreœla sposób jego realizowania.
-Cz³owiek tchnieniem Ducha zosta³ obdarowany nieœmiertelnoœci¹ i ¿ycie ludzkie zmierza
z istoty swej ku wiecznoœci, która wed³ug Bo¿ych zamierzeñ ma byæ dla cz³owieka wieczn¹
szczêœliwoœci¹ .
-Ale to spe³nienie Bo¿ych planów jest w rêkach cz³owieka obdarzonego wolnoœci¹, wiec mo¿e on
swoje ¿ycie uczyniæ œwiadomym d¹¿eniem do zadanej mu œwiêtoœci (,,Bêdziecie doskonali, jak mój
ojciec doskona³y jest'') i mo¿e osi¹gn¹æ zbawienie i tê niewyobra¿alna radoœæ nieba – ale mo¿e tak¿e
pójœæ przez ¿ycie zupe³nie inn¹ drog¹ i tê do nieba niejako zagubiæ .
-Bóg daje wprawdzie jasne drogowskazy - przykazania, ale nie s¹ one narzucone: obdarzony
wolnoœci¹ cz³owiek mo¿e ich nie uwzglêdniaæ lub wrêcz im siê przeciwstawiæ .
Realizacja Bo¿ych
przykazañ nie tylko wymaga ich akceptacji, ale tak¿e wysi³ku,
a cz³owiek w obecnych czasach woli iœæ na skróty, uwalnia siê od wysi³ku.
- Bez Boga do koñca nie mo¿na zrozumieæ cz³owieka, bo w³aœnie do Bóg – Stwórca nadaje
cz³owiekowi, jego w³aœciw¹ to¿samoœæ.
-Wyniesiony ponad œwiat rzeczy i stworzeñ cz³owiek o tyle realizuje siebie samego, o ile przyjmie ten
wymiar Dziecka Bo¿ego.
- Nieograniczona mi³oœæ wszechmog¹cego Boga mo¿e staæ
siê udzia³em cz³owieka przez tajemnicze dzia³anie Ducha œw.
(Cz³owiek jest stworzony z mi³oœci i dla mi³oœci .)
Bóg zreszt¹ to cz³owiekowi jednoznacznie wyjawia, Chrystus
mówi jednoznacznie
,,przykazanie nowe daje wam , abyœcie siê mi³owali''.
Zadanie to jest dane powszechnie ca³ej ludzkoœci a¿ po
wszystkie czasy.
s. paluch

„Dlaczego warto byæ sob¹”
Czy warto byæ sob¹...? Ze wszystkimi swoimi zaletami oraz wadami? Czy mo¿e byæ takim, jakimi
chc¹ nas ludzie wokó³...? Moim zdaniem warto byæ sob¹, poniewa¿ ci¹g³e udawanie jest
mêcz¹ce. Równie¿ naœladowanie innych, np. gwiazd TV lub tzw. „idoli”, nie zawsze ma dobry
wp³yw na to kim i jakim jesteœmy. Uwa¿am, ¿e warto byæ sob¹ poniewa¿, wi¹¿¹ siê
z tym korzyœci w codziennym ¿yciu, jesteœmy bardziej prawdziwi. Pamiêtajmy, ¿e ludzie
odbieraj¹ nas takimi jakimi jesteœmy, a nie takimi jakimi nie jesteœmy lub nie chcemy byæ. To
naturalna kolej rzeczy, poniewa¿ warto budowaæ swój charakter i poznawaæ samego siebie, aby
wiedzieæ jakim siê jest cz³owiekiem.
S¹dzê ¿e zrezygnowaæ z w³asnej indywidualnoœci dla bycia akceptowanym przez ludzi jest
beznadziejne poniewa¿ warto byæ sob¹ bez wzglêdu na wszystko. Ca³y k³opot, ¿e ka¿dy ma
tak¹ maskê, ludzi którzy s¹ wolni jest nie wielu. A bycie pozerem... to okreœlenie jest
przesadzone. Odpowiedz sobie, czy Ty zawsze robisz to co chcesz...? Czy czasem robisz coœ pod
innych...?
Sebastian P i
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W ramach akcji profilaktycznej dt. przeciwdzia³ania uzale¿nieniom, w dniu
22 kwietnia 2013r. w naszej placówce zorganizowany zosta³ „Bieg po zdrowie”. Bieg ma
promowaæ zdrowy, aktywny tryb ¿ycia, bez stosowania u¿ywek. Zadania sportowe
wykonywane przez poszczególne grupy, przeplatane by³y pytaniami teoretycznymi
i zadaniami praktycznymi. Ch³opcy mieli np. przygotowaæ z ró¿nych produktów spo¿ywczych
najbardziej zdrowe œniadanie (zbilansowany posi³ek), wypisywali równie¿ wszystkie zalety
æwiczenia na si³owni, gry w pi³kê no¿n¹ czy uprawiania sportów zespo³owych, wreszcie ich
zadaniem by³a pomoc m³odszemu bratu, który wróci³ do domu pod wp³ywem alkoholu. „Bieg
po zdrowie”, to odcinek kilku kilometrów, który wspólnie z nauczycielami, pedagogami
i psychologiem jest pokonywany przez ch³opców, po to, by zawalczyæ tak naprawdê o siebie
samego. Koñczymy go tradycyjnie wspólnym ogniskiem, sma¿eniem kie³basek pod szczytem
góry. Góry, która jest symbolem tego, ¿e wiele szczytów w ¿yciu jest przed nami do osi¹gniêcia
i to czy nam siê uda je zdobyæ zale¿y od nas samych. Nie bójmy siê zatem wyzwañ i zdobywajmy
szczyty!
A.Kopyciñska
Fot. K. Piecyk
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Droga do piek³a (part. I)
Nie patrzy³eœ wewn¹trz cia³a
Dlatego wybra³eœ tê kobietê
Przemierzy³eœ z ni¹ dalekie drogi
Nie widzia³eœ nic
Jednak mog³eœ zauwa¿yæ
Jej strategiê ¿ycia
I nagle sta³a siê matk¹
W dzieciñstwie ³atwo nie by³o
Droga do piek³a (part. II)
Nie mia³em uczuæ
Musia³em je odkupiæ za kawa³ek chleba
Jad¹c w pochmurny dzieñ do domu
Nie rozwija³em talentów
Rozmyœlam o swej rodzinie z dawnych lat
Lecz teraz mam otwarte oczy
Przyspieszam swoje myœli doje¿d¿aj¹c do celu
Moja matka jest s³oñcem
Po drodze kawa gor¹ca i nie jeden papieros
Jest te¿ Drog¹ do piek³a
Zobaczy³em po drodze swoj¹ córkê
Staram siê zrozumieæ czemu ja tak nie mia³em
Nigdy siê nie bawi³em
Wzi¹³em j¹ ze sob¹ i puœci³em g³oœno muzykê
Dorasta³em ucz¹c siê strachu
By ta podró¿ w jakiœ trans zamieni³a siê
W samochodzie myœlê tylko o tym
Gdzieœ w g³êbi serca czujê ¿e…
Bo to co dotrze do mnie – wêdruje do piek³a
To jest droga do piek³a
Nadszed³ ju¿ oczekiwany cel
I zobaczy³em twarz osoby tej
Wrêczaj¹c kwiaty by³o lepiej ni¿ przy obiedzie
Ka¿da czêœæ cia³a mojego pozna³a dziœ tê prawdê
Gdy tankowa³em na nie jednej stacji
Widzia³em napis i powtarza³em ci¹gle
Ju¿ teraz bezu¿yteczne s³owa
Gdy¿ ta chwila jednak piêkna jest
Oh nie…
To jest droga…
To jest droga…
To jest droga do piek³a
To jest droga do piek³a
Mateusz Krzysztof Korek

Z okazji Dnia Kobiet…
S¹ takie dni kiedy chwile rozb³ysn¹ milionem gwiazd
Zobacz wpad³em na pomys³ by uczciæ momenty
Potrzebowa³em pomocy ¿ycia
Los mi Ciebie da³
Zako³ysa³ ¿yciem wœród wysokich fal
Dodaj¹c nadziei by szczêœcie jednak d³u¿ej trwa³o
Gdy¿ wielkim plusem jesteœ ca³a Ty
Teraz klêkam przed Tob¹
Z bukietem piêknych kwiatów
Dok³adam promieni s³oñca œwiat³o serca
By za ¿ycie podziêkowaæ
By powiedzieæ w koñcu s³owa te
Tak bardzo kocham Ciê !!!
Znów platynowy zakupie pierœcionek
By przy zak³adaniu na Twój palec
Nie zgas³a iskierka namiêtnoœci
Przy moich szczerych s³owach
Które serce tylko dla Ciebie je ma
Tak bardzo kocham Cie !!!
Z mi³oœci¹ do Twych piêknych s³ów
Graj¹cych piêknem g³osu który od Ciebie znam
Nie milczê tylko g³oszê wszystkie myœli
Które zawieraj¹ têczowy obraz Twój
I pod nim napis czerwon¹ kredk¹ napisany
Tak bardzo kocham Ciê !!!
Mateusz Krzysztof Korek
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Dlaczego watro rzuciæ palenie papierosów : )
Po rzuceniu palenia:
- w ci¹gu 2 dni zmys³y smaku i wêchu zaczn¹ dzia³aæ jak u osoby nigdy niepal¹cej.
- w ci¹gu 5 dni œrednia iloœæ tlenu we krwi wzroœnie a iloœæ tlenku wêgla zmniejszy siê, co
przyczyni siê do poprawy wydolnoœci organizmu i kondycji fizycznej
- po 2 tygodniach uk³ad kr¹¿enia zacznie ulegaæ wzmocnieniu. Spowoduje to obni¿enie
têtna i powrót ciœnienia krwi do normy, a tak¿e lepszy sen.
- po 1 miesi¹cu wydolnoœæ uk³adu oddechowego poprawi siê o ok 30%. Ca³kowity
powrót do normy potrwa oko³o 9 miesiêcy. Po jego zakoñczeniu odzyskasz bardziej
regularny i naturalny oddech, ust¹pi¹ dusznoœci, kaszel, wzroœnie wydolnoœæ p³uc,
a tak¿e znacz¹co podwy¿sza siê poziom tolerancji organizmu dla wysi³ku.
- po 6 miesi¹cach poprawie ulega uk³ad odpornoœciowy dziêki czemu organizm szybciej
zwalcza infekcje; cera ulega poprawie.
- po 12 miesi¹cach zachorowanie na chorobê niedokrwienn¹ miêœnia sercowego
zmniejszy siê o po³owê.
- po 5 latach ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej, krtani, prze³yku czy p³uc
zmniejszy siê o po³owê, regeneracji ulegaj¹ zniszczone komórki, poprawia siê funkcja
samoregulacji p³uc.
Moim zdaniem nie paliæ jest trudno, nie dlatego ¿e trudno jest rzuciæ czy coœ w tym stylu,
tylko dlatego ¿e chcemy siê pokazaæ innym . Ktoœ pali to ja te¿ chcê itp. Papieros dodaje
animuszu, czujemy siê bardziej doroœli, pewni siebie. No i nam jeszcze nie wolno paliæ –
a zakazany owoc smakuje lepiej –podobno.;) papieros w oœrodku, to symbol ma³ej
wolnoœci, robienia czegoœ na przekór, aby pokazaæ wszystkim, ¿e siê nie
podporz¹dkowa³em. Wiele osób chcia³o by ju¿ nie paliæ, bo sucho w ustach siê
robi…ale jeszcze nie doros³o do tej decyzji.
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Jestem tym, kim jestem
S¹ rzeczy których chcia³bym nie pamiêtaæ, ale ¿adnej nie chce siê wyrzec
jestem tym kim jestem, dziêki nim jestem cz³owiekiem
dziêki nim wiem czym jest szczêœcie.
Wiem ile mówi¹ mi blizny na rêce i ¿ycie kopie zbyt czêsto za mocno
ja nie czuje ¿alu idê dalej naprzód, bo wolê iœæ i upadaæ ni¿ ¿yæ na kolanach pe³en
z³oœci.
S¹ takie rzeczy, których chcia³bym nie wiedzieæ
i proszê Boga by nastêpny dzieñ móg³ ulgê przynieœæ,
czasami myœlê ile jeszcze wytrzymam ze œwiadomoœci¹, ¿e wolnoœæ mam gdzieœ w
¿y³ach.
Myœlisz ¿e wybieram Ÿle, jak ka¿dy z nas od losu kiedyœ dostanê w twarz nie raz
nie umiem ¿a³owaæ, by to nic nie zmieni³o, by mieæ tyle samo praw do szczêœcia,
co ka¿dy z nas, czy czegoœ chce od ¿ycia za wiele.
Niech zostawi¹ mnie w spokoju.
Nie mam ¿yczeñ i gdy bêdê odchodzi³ to powiem tak:
„Niech ¿yje ¿ycie i zdrowie pije za cud narodzin”.
W ¿yciu tak ma³o czasu mam, by siê zatrzymaæ i pomyœleæ
bo presja ka¿e coœ zdobywaæ.
Naprawdê chowam siê za pozorn¹ kurtyn¹, bo do g³osu dochodzi moralna
przesz³oœæ.
S¹ rzeczy o których chcia³bym nie myœleæ,
nie bêdê prosiæ Boga by myœli by³y czyste jak anio³.
S¹ rzeczy, których chcia³bym nie pamiêtaæ, ale ¿adnej nie chce wyrzucaæ.
Jestem tym kim jestem. Dziêki nim jestem cz³owiekiem.
Dziêki nim wiem czym jest szczêœcie. Wiem ile mówi¹ mi blizny na rêce.
I ¿ycie kopie zbyt czêsto i mocno. Ja nie czuje ¿alu, idê dalej naprzód.
Bo wolê iœæ i upadaæ, by ¿ycia na kolanach nie spêdziæ.
Stef
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„Dlaczego warto byæ sob¹? ''
- Moim zdaniem warto byæ sob¹, poniewa¿ bycie kimœ ca³kiem innym
lub naœladowanie innego cz³owieka ma z³y wp³yw na w³asn¹
osobowoœæ. Uwa¿am ze warto byæ sob¹ poniewa¿, wiesz kim jesteœ i
czujesz siê pewnie. W codziennym ¿yciu ludzie odbieraj¹ nas takimi
jakimi jesteœmy, a nie takimi jakimi nie jesteœmy lub nie chcemy byæ.
To naturalna kolej rzeczy, poniewa¿ ka¿dy sam buduje swój charakter
i poznaje samego siebie, aby wiedzieæ jakim siê jest cz³owiekiem.
- Czy warto byæ sob¹...? Ze wszystkimi swoimi zaletami oraz wadami?
Czy mo¿e byæ takim, jakimi chce nas widzieæ dzisiejszy œwiat, ludzie...?
S¹dzê ¿e zrezygnowaæ z w³asnej indywidualnoœci dla bycia
akceptowanym przez ludzi jest beznadziejne, poniewa¿ warto byæ
sob¹ bez wzglêdu na wszystko .
Ca³y k³opot w tym, ¿e ka¿dy ma jak¹œ maskê, ludzi którzy s¹ wolni jest
nie wielu. A bycie pozerem... to mêcz¹ce oszukiwanie siebie i innych.
Odpowiedz sobie, czy Ty zawsze robisz to co chcesz...? Czy czasem
robisz coœ pod innych...?

,,Dlaczego warto mieæ marzenia ”
- Marzenia mo¿e mieæ ka¿dy cz³owiek natomiast chodzi o to aby je
wcieliæ w ¿ycie, czyli realizowaæ, poniewa¿ nawet najmniejsze
marzenie zrealizowane przez cz³owieka mo¿e mu przynieœæ du¿o
korzyœci i satysfakcji oraz radoœci. Dlatego uwa¿am, ¿e warto mieæ
marzenia. Ka¿dy cz³owiek je posiada ale nie ka¿dy realizuje, bo siê boi
lub nie wierzy w siebie, ¿e mu siê uda.
Ktoœ ma plan na przysz³oœæ ( marzenia) jak np. : mieæ w³asny dom,
auto, w³asn¹ firmê, byæ prezesem itd. To wszystko zaczyna siê od
marzeñ. Ale nale¿y równie¿ du¿o pracowaæ nad sob¹, bo nie ka¿dy
mo¿e byæ prezesem, tylko niektórym to siê udaje.
S. Paluch

HOBBY
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Moim ulubionym hobby jest pi³ka no¿na. Jestem jej fanem jako pi³karz –amator i jako
kibic Polskiej Ligii. W 9 roku ¿ycia zacz¹³em trenowaæ ze starszymi ch³opakami na
osiedlowym boisku. Jak mia³em 12 lat zapisa³em siê do klubu pi³karskiego, tam
spêdza³em du¿o czasu, mi³o i po¿ytecznie. Gdy mia³em 16 lat zacz¹³em graæ
w seniorach – grupie starszych dzieciaków. W jednym z meczów strzeli³em piêknego
gola g³ówk¹ w sam œrodek bramki. Bramkarz nie wiedzia³ co zrobiæ, moi koledzy
ucieszyli siê i wiwatowali.
Teraz jestem w oœrodku wychowawczym w Mszanie Dolnej, czasem chodzimy
z ch³opakami graæ na „Orlik” w nogê. NieŸle nam idzie, taka zespo³owa gra, kiedy
mo¿emy czysto rywalizowaæ.
Pozostaje mi te¿ œledzenie meczy w telewizji i kibicowanie moim faworytom.
Wiadomoœci sportowe ogl¹dam codziennie. Ju¿ nie mogê siê doczekaæ wiosny
i adrenaliny zwi¹zanej z pi³k¹!!!
Sebastian Skiepko

Czym jest praca w ¿yciu cz³owieka?
Jak mówi przys³owie: „bez pracy nie ma ko³aczy” , czyli kto nie pracuje ten nie zarabia
i nie ma pieniêdzy na zakup przys³owiowych ko³aczy lub innych potrzebnych rzeczy
do jedzenia i przetrwania.
Inne myœl g³osi, ¿e „praca odsuwa od nas trzy wady: nudê, biedê i przestêpczoœæ”.
Pracuj¹c, cz³owiek nie jest leniwy, rozumie ¿e praca jest potrzebna, by coœ osi¹gn¹æ
i realizowaæ siê w tym, co siê robi, czuæ siê dobrze ze samym sob¹; np. pracuj¹c
w polu, czy w ogrodzie mo¿emy póŸniej zbieraæ owoce naszej pracy. Robotnik
pracuj¹c w fabryce wytwarza maszyny, które póŸniej inna osoba wykorzystuje
w swojej pracy, lub górnik pracuj¹c w kopalni, wydobywa wêgiel, który ktoœ inny
spala i ogrzewa swój dom, by dzieciom by³o ciep³o, a piekarz pracuj¹c w nocy lub
wczesnym rankiem wypieka chleby , abyœmy mogli je zjeœæ na œniadanie. Praca innych
jest nam wszystkim potrzebna, ale równie¿ moja praca mo¿e byæ po¿yteczna dla
innych i dla mnie samego .
Dla mnie praca jest wa¿na poniewa¿, doros³y cz³owiek musi utrzymaæ dom, rodzinê,
auto, trzeba za pr¹d p³aciæ czy naprawiæ ciekn¹cy kran. Gdybyœmy nie p³acili
ubezpieczenia to za ka¿d¹ wizytê u lekarza czy leczenie w szpitalu trzeba by³o by
p³aciæ z w³asnych pieniêdzy. ¯eby mieæ auto trzeba na nie sobie zapracowaæ , a nie iœæ
na ³atwiznê i ukraœæ z parkingu. Najlepsza praca jest uczciw¹ prac¹ . Takie jest moje
zdanie, bo daje satysfakcje, pozwala byæ niezale¿nym i szanowanym cz³owiekiem.
S. Stró¿czyk
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Dlaczego warto ¿yæ?

Wed³ug mnie ka¿de ¿ycie jest bardzo wartoœciowe i nie warto siê poddawaæ. Ja
w ¿yciu mo¿e nie mia³em ³atwo ale nie poddawa³em siê mimo to, ¿e ¿y³em
w patologicznej rodzinie, chodŸ inni mieli lepiej i zazdroœci³em im wielu rzeczy
i spokoju w domu.
Wielu z was wyobra¿a sobie ¿ycie (przysz³oœæ), ¿e bêdzie mieæ dom, kochaj¹c¹
rodzinê itd. Tylko jest ma³y problem, musimy wiedzieæ co stanowi zdrowy fundament
rodziny, jak¹ j¹ budowaæ i co robiæ , ¿eby nie powielaæ b³êdów naszych rodziców.
Dlatego watro mieæ pozytywny autorytet, osobê, osoby godne naœladowania,
wskazuj¹ce nam drogê i czasem zastanowiæ siê nad sob¹.
Valdi

Przysz³oœæ....
Moje doros³e ¿ycie chcia³bym ¿eby wygl¹da³o tak: chcê skoñczyæ szko³ê gimnazjum,
póŸniej iœæ do szko³y zawodowej, a po szkole zawodowej mam plany pracowaæ na
budowie jak najd³u¿ej. PóŸniej chcia³bym znaleŸæ wymarzon¹ dziewczynê mi³o
spêdzaæ z ni¹ czas nie k³óc¹c siê z ni¹, po prostu ¿yæ szczêœliwe, za³o¿yæ rodzinê, mieæ
kochaj¹ce dziecko, które bêdzie mog³o na mnie liczy, a ja postaram siê go nie
zawodziæ. Marzê, by dobrze siê uczy³o i ¿eby nie pope³ni³o tych samych b³êdów co ja,
¿eby s³ucha³o rodziców, nie pi³o, pali³o, æpa³o… Tak bym chcia³ chcia³bym spêdziæ
szczêœliwe ¿ycie z kochaj¹c rodzin¹ ….
Koniu
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Czym dla jest wolnoœæ? Czy wolnoœæ polega na tym , ¿e nie przebywa siê w wiêzieniu,
oœrodku czy domu dziecka? A mo¿e wolnoœæ, to robienie wszystkiego na co ma siê
ochotê? Trudne jest to zagadnienie. Dlaczego wolnoœæ jest wartoœci¹?
Hmm, zale¿y z której strony na ni¹ spojrzymy, mo¿na rozumieæ ja wielorako, mo¿na
wolnoœæ rozumieæ jako swobodê, ¿ycia w naszym przypadku, poza oœrodkiem, lub
brak przymusu, by robiæ co nam ka¿e ktoœ inny, doros³y. Nikt nami nie rz¹dzi i nie ka¿e
nam spe³niaæ pewnych obowi¹zków na si³ê. Sami robimy co chcemy, jak chcemy
i kiedy chcemy zale¿nie od naszej woli. Myœlê te¿, ¿e w g³êbi siebie chcemy byæ w tym
oœrodku, bo chcemy by siê coœ zmieni³o w naszym ¿yciu. Robimy co nam ka¿¹ s¹d,
rodzice, wychowawcy, bo wiemy, ¿e tak trzeba, pomimo naszego zewnêtrznego
buntu. Te kilka miesiêcy, lat ograniczenia wolnoœci w oœrodku, mo¿e byæ nasz¹ szans¹
na normaln¹, pozytywn¹, fajn¹ doros³oœæ i ¿ycie w przysz³oœci. Nikt nie mo¿e przecie¿
odebraæ nam wolnoœci wewnêtrznej, nikt nie narzuca nam regu³, które mia³y by nas
zniszczyæ, ograniczyæ swobodê myœli i pragnieñ. Czasem tylko nasze myœli s¹
popl¹tane, pogubione i dlatego mamy czas, by sobie wszystko przemyœleæ, by dobrze
korzystaæ z naszej wolnoœci.

HUMOR
Postêpy edukacji w Polsce.
Zadanie z matematyki:
Rok 1950
Drwal sprzeda³ drewno za 100 z³. Wyciêcie drzewa na to
drewno kosztowa³o go 4/5 tej kwoty. Ile zarobi³ drwal?
Rok 1980
Drwal sprzeda³ drewno za 100 z³. Wyciêcie drzewa na to
drewno kosztowa³o go 4/5 tej kwoty, czyli 80 z³. Ile zarobi³ drwal?
Rok 2000
Drwal sprzeda³ drewno za 100 z³. Wyciêcie drzewa na to drewno
kosztowa³o go 4/5 tej kwoty, czyli 80z³. Drwal zarobi³ 20z³. Zakreœl liczbê 20.
Rok 2013
Drwal sprzeda³ drewno za 100 z³. Pokoloruj drwala.
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