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wydawane w ramach zajęć Koła Dziennikarskiego,
redaktor: mgr Piotr Dębowski, mgr Mariusz Drwal
Egzemplarz bezpłatny do użytku wewnętrznego
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jakby prosiły: „Zabierzcie właśnie mnie!„. Chcą
się wyszaleć i choć przez
chwilę poczuć docenione i kochane. Cóż więcej
można dodać – po proWigilia w Zakładzie
Poprawczym. W dniu
18.12.2014 r. odbyła się jak co roku - w naszym
zakładzie Wigilia dla wychowanków i pracowników
naszego zakładu. Udział w
niej wzięli również zaproszeni goście z Sądu reprezentujący
przedstawicieli
Ministra Sprawiedliwości.
Na początku spotkania
wszystkich zaproszonych
przywitał pan Dyrektor
dziękując za przybycie. Następnie
wychowankowie zaprezentowali
przedstawienie związane z tematyką Bożego Narodzenia, przygotowana pod opieką panów: G.
Baryczki i J. Żwirskiego. Prezentowane były teksty poetyckie,
przeplatane utworami muzycznymi o tematyce bożonarodzeniowej. Mówiły one o miłości
Boga do ludzi i ludzkiej egzystencji w ten świąteczny czas.

stu

zwierzęta

to

też

stworzenia i trzeba im
pomagać.

Autor: Krzysztof Warzocha z gr. III
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Byliśmy koło kaplicy, do której szło się przez las. Koło kaplicy mieliśmy lekcję historii z panem

oraz

wyprowa-

dzanie psów na spacer. Właśnie podczas
spaceru widzimy jak

3

Po zakończeniu przedstawienia
jeden z zaproszonych gości ks. proboszcz J. Nowak złożył
życzenia
i
pobłogosławił
opłatki-którymi łamaliśmy się
wspólnie ze wszystkimi zgromadzonymi
uczestnikami,
składając sobie życzliwe i
szczere życzenia na okres świąt
i Nowego 2015 roku. W trakcie
życzeń atmosfera była bardzo
podniosła w muzycznej oprawie kolęd i pastorałek.

W pobliżu budynku jest parking, ławki dla gości, plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki oraz altanka w której można sobie zapalić grilla.
Po dojściu do schroniska śniadanie i poszliśmy zwiedzać okolice
schroniska.

, opowiadał nam o wydarzeniach na związanych z wojną.
Widzieliśmy też drewniane rzeźby i krzyże postawione na pamięć poległym.

strona

Po zakończonych życzeniach usiedliśmy do wspólnego świątecznego posiłku, nie
zapominając o tradycji jednego pustego talerza dla nieznanego przybysza. Na zakończenia uroczystej wigilii niektórzy z nas otrzymali prezenty w postaci urlopów nagrodowych na święta Bożego
Narodzenia.

bardzo te psy potrzebują kontaktu z
człowiekiem. Na widok

przynoszonych

przez
smyczy

pracownika
wszystkie

zaczynają szczekać,

A później wszyscy
wychowankowie rozeszli
się do swoich grup z pełnymi brzuchami oraz talerzami z ciastem. Atmosfera w czasie całej uroczystości była zbliżona do
ciepłej i domowej tak bardzo upragnionej przez
wszystkich
wychowanków.
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WIELKANOC, najważniejsze i
najstarsze święto chrześcijaństwa, obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa – początkowo w
dniu żydowskiej Paschy, a od soboru w
Nicei w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca (tj. między 21 marca a 25 kwietnia). Obchody
religijne Wielkanocy rozpoczyna odbywająca się wczesnym rankiem procesja i msza, w Kościele katolickim zwana rezurekcją w prawosławnym – jutrznią. W tym dniu spożywa się uroczyste
śniadanie w gronie rodzinnym, poprzedzone składaniem sobie życzeń.

W

psów i kotów uczestniczą naprzemiennie wychowankowie: Piotr Majewski, Denis Nagroba,
Damian Pajda, Dominik
Reichert, Daniel Rusz-

Krzysztof Warzocha
Winch.
szych

i

Daniel
Do

na-

obowiąz-

ków

należy

sprzątanie w kojcach,

porządko-

wanie terenu wokół klatek
Autor: Grzegorz Wąsik z gr. III

comiesięcznych

wyjazdach do Azylu dla

kiewicz,
Wielkanoc wieńczy okres Wielkiego
Postu i poprzedzający ją Wielki Tydzień. Jest czasem radości (symbolizuje ją biały kolor szat liturgicznych).
Z Wielkanocą wiążą się liczne religijne i ludowe obrzędy (święcenie pokarmów,
pisanki,
śmigusdyngus). Święta Wielkanocne mają
bogatą tradycję. Są niezwykle barwne,
towarzyszy im wiele obrzędów. Po
wielkim poście – kiedyś bardzo ściśle
przestrzegany – ludzie z niecierpliwością czekali na odmianę. O wielu
wielkanocnych obyczajach pamiętamy także dzisiaj. Dzięki nim świąteczne dni są bardziej radosne.
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Do konspiracji wciąga go Kama (Anna Próchniak), sąsiadka z kamienicy na warszawskiej Woli, z którą przyjaźni
się od dziecka. Dziewczyna
skrycie kocha się w Stefanie,
mając nadzieję, że po wojnie
będą razem. Ale to za sprawą
spotkania z subtelną i wrażliwą Biedronką (Zofia Wichłacz)
Stefan zazna smaku pierwszej,
młodzieńczej miłości. Jednak
Stefanowi i Biedronce nie jest
dane zbyt długo cieszyć się
wzajemnym zauroczeniem.
Akcja filmu rozpoczyna się tuż

przed wybuchem powstania
warszawskiego 1 sierpnia 1944
roku. Film opowiada o grupie
związanych ze sobą przyjaciół,
którzy przemierzają stolicę w
czasie trwania walk powstańczych. Stefan pracuje w fabryce
Wedla i utrzymuje matkę oraz
młodszego brata, codziennie
doznaje upokorzeń od Niemców. W czasie konspiracyjnych
spotkań Stefanem zaczynają się
interesować Kama i Biedronka.
Młodzi szybko przekonają się,
że historia zweryfikuje ich marzenia.
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W ramach przyuczenia do zawodu kilku wychowanków przygotowuje się do przyszłego
zawodu związanego z
wykończeniem wnętrz.
Dzięki inicjatywie pana
instruktora
Tomasza
Halcarza zostały urządzone specjalne pomieszczenia w piwnicy
naszego budynku
Dzięki temu
możemy praktycznie sprawdzać swoje umiejętności. W zajęciach
tych
uczestniczyli
Kamil
Mirga,
Klaudiusz Pilarz i
Denis Nagroba.

Autor: Kamil Mirga z gr. IV
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W ramach prowadzonych zajęć
udało nam się dotychczas przystosować pomieszczenia pracowni w
piwnicy, wykonywać liczne prace
remontowe w naszym Zakładzie.
Znajdujemy także czas na łączenie zainteresowań z pracą, dzięki którym powstał cykl herbów
ukochanych klubów sportowych z
dumą zdobiących ściany piwnic.
Naszą dumą są piękne mozaiki
podłogowe wykonane pod czujnym
okiem pana instruktora prowadzącego zajęcia. Jak widać można połączyć naukę, pracę i zainteresowania w jednym….

Film "Miasto 44" to opowieść o młodych Polakach, którym przyszło
wchodzić w dorosłość w okrutnych realiach okupacji. Mimo to są pełni
życia, namiętni, niecierpliwi. Żyją tak, jakby każdy dzień miał okazać się
tym ostatnim. Nie wynika to jednak z nadmiernej brawury czy młodzieńczej lekkomyślności - taka postawa jest czymś naturalnym w otaczającej
ich rzeczywistości, kiedy śmierć grozi na każdym kroku.
Krok 1

Autor: Kamil Mirga z gr. IV

Warszawa, lato 1944. Stefan
(Józef Pawłowski) opiekuje się
matką i młodszym bratem.
Przejął obowiązki głowy rodziny
po tym, jak ojciec - oficer Wojska Polskiego - zginął w kampanii wrześniowej w 1939 roku.
Pracuje w fabryce Wedla, z coraz większym trudem znosząc
upokorzenia ze strony Niemców. Marzy o chwili, kiedy będzie mógł im za wszystko odpłacić i spełnić obowiązek wobec Ojczyzny. Obiecał matce, że
nie zaangażuje się w działalność
ruchu oporu, jednak - kiedy
tylko nadarza się okazja - wstępuje w szeregi Armii Krajowej.
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Mężczyźni wręczają wtedy znajomym kobietom – matkom, żonom, partnerkom, koleżankom
kwiaty i drobne podarunki. W
niektórych krajach (jak Rumunia)
dzień ten jest równoważny
z dniem matki, podczas którego
dzieci ofiarują drobne prezenty
swoim matkom i babciom. Podpisana w 1945 roku Karta Narodów Zjednoczonych była pierwszym międzynarodowym

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
dokumentem potwierdzającym zasadę równości kobiet i mężczyzn. W
ciągu sześćdziesięciu lat ONZ brała
udział w opracowywaniu międzynarodowych strategii, standardów, programów i określaniu celów promujących podwyższanie statusu kobiet.
Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej wyspecjalizowane agendy
propagują równoprawne uczestnictwo kobiet w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, pokoju,

bezpieczeństwa i pełnego poszanowania praw człowieka. Rok 1975 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Kobiet. Dwa lata później Zgromadzenie Ogólne
ONZ przyjęło rezolucję, na mocy
której Dzień Praw Kobiet i Pokoju
na Świecie mógł być obchodzony w
dowolnie wybranym przez Państwa
Członkowskie dniu, zgodnie z tradycją danego kraju.
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W niedzielę 11 stycznia, obudziliśmy się rano o godzinie 6. W telewizji od kilku dni widzieliśmy przygotowania do akcji pomocy
chorym i niepełnosprawnym dzieciom, którą
organizuje co roku Jurek Owsiak.
My też zgłosiliśmy się do
pomocy jako wolontariusze
pod opieka pana Krzysztofa
Wolaka spotkaliśmy się na
zbiórce

zorganizowaną

przez szkołę pt. Jana Szczepanika. Na zbiórce byliśmy z
wychowawca oraz z wolontariuszkami Katarzyną i Kamilą.
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pienią-

dze do puszek, byliśmy w miejscach,
które są uczęszczane przez większość
ludzi, kościół, basen,
stacja

paliw
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Wielu osobom Dzień Kobiet kojarzy się z czasami PRL–u i z wręczanymi wtedy masowo goździkami. Z okazji tego dnia publikowano
portrety kobiet różnych sektorów
życia gospodarczego zgodnie z
opinią Władysława Gomułki, że
"nie ma dziś w Polsce dziedziny, w
której kobiety nie odgrywałyby
ważnej roli". W zakładach pracy
czy szkołach był obchodzony
obowiązkowo. Była to okazja do
uzupełniania braków w zaopatrzeniu, dlatego wręczano paniom takie

Razem chodziliśmy i
zbieraliśmy

luty 2015

oraz

szpital. Ludzie chęt-

dobra materialne jak rajstopy,
ręcznik, ścierka, mydło, kawa.
Dzień ten, podobnie jak inne
uroczystości: Dzień Czynu Partyjnego, Dzień Hutnika, Dzień
Drukarza, Dzień Pracownika
Przemysłu Spożywczego – według niektórych istniał po to, aby
obywatele nie zapomnieli o
"przywiązaniu do Państwa Ludowego, miłości do wielkich idei
pokoju i socjalizmu".

nie wrzucali
pieniądze
Wrzucali

do

puszek.

po

1,2

5,10,20,50 zł. Było fajnie. Bardzo nas cieszyło
jak ludzie chętnie wrzucali do puszek pieniądze.
Chcieliśmy mieć jak najwięcej pieniędzy, można
powiedzieć, że była to
taka

mała

rywalizacja

przyjemna
pomiędzy

nami czyli mną, Danielem, Kamilą i Kasią.

Świadczą o tym chociażby tytuły ówczesnych artykułów: "Kobiety w szeregach ORMO podejmują zobowiązania
dla uczczenia swego święta", "Tysiące
kobiet stają w szeregach przodowników pracy", "Kobiety uczczą swoje
święto wzmożonym współzawodnictwem pracy". Dzień Kobiet jest obecnie
oficjalnym
świętem
w Albanii, Algierii, Armenii, Azerbejdż
anie, Białorusi, Brazylii, Bułgarii,
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Jesteśmy bardzo zadowoleni że mogliśmy brać udział w organizacji i bardzo
chcielibyśmy częściej brać takie udziały
jako wolontariusze.
Warto pomagać bo dając choć
trochę komuś bez żadnego zysku wraca
to do nas w liczbie podwojonej. Z góry
Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8 marca jako
wyraz szacunku dla ofiar walki o
równouprawnienie kobiet. Ustanowione zostało w 1910 roku. Dzień
Kobiet w Polsce był obchodzony na
szeroką skalę do 1993 roku. Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można
obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia. Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca,
związane z początkiem nowego roku,

dziękujemy dziewczynom i opiekunowi,
że mogliśmy brać udział w tej ważnej
akcji wszystkich Polaków.

macierzyństwem i płodnością. Z
okazji tego święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i
spełniali ich życzenia. Początki
Międzynarodowego Dnia Kobiet
wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28
lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Zapoczątkowane zostały
one przez Socjalistyczną Partię
Ameryki.
Autorzy: Daniel Winch z gr. I i Dominik Reichert z gr. IV
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W wolnym czasie możesz poćwiczyć myślenie rozwiązując krzyżówki. Litery z ponumerowanych pól wpisz w rubryki na
dole strony. Litery utworzą hasło, będące nazwą szczególnego dnia w listopadzie
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1. Czarny ptak
2. Siedzisz przy nim
3. Dzięki niemu możesz mówić
4. Pijesz go, kiedy masz kaszel
5. Zwierze z trąbą

1
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6. 1000 kilogramów
7. Widłowy lub inwalidzki
8. Mieszka w budzie
9. Słodzisz nim herbatę
10. Jest go dużo na plaży
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Grudniowe albo kwietniowe
Przyrząd do podlewania
Płacisz nim w sklepie
Robi się z niego kotlety
Łączy brzegi rzeki
Stolica Włoch
Odmierza go zegar
W poduszce lub kołdrze
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