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DOMOWE
WIEŚCI
Spójrz! Ale tak byś zauwaŜył to,
co nieuchwytne dla zwykłego oka
Spójrz! Tak jakbyś marzył
Jakbyś szukał światełka
w najciemniejszych mrokach
tylko wtedy zauwaŜysz to, co najpiękniejsze:
Tomcia brykającego przez całe godziny
Grzesia strojącego najśmieszniejsze miny
Adriana, który nosi tytuł generalski
Cebulka, ech to chłopak dziarski
Damiana, istną ostoję spokoju
Krzysia gotowego do piłkarskich bojów
Matiego o iście zabójczym spojrzeniu
Kamila, co gra w przedstawieniu
Jarka – komputerowych gier wielbiciela
Blaszkę, dzielnego bohatera
Dziewczęta teŜ mamy! A jakŜe!
Kasię, co ma siostrę Asię
I Nikolę, która co chwila strofuje brata Kamila.
Oto nasz domek. Popatrz uwaŜnie
Obudź do Ŝycia bujną wyobraźnię.
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PODSUMOWANIE LIST KORCZAKOWSKICH

Pod koniec kaŜdego miesiąca przypada ta chwila, na którą niecierpliwie
czekacie – podliczanie List Korczakowskich i wypłata kieszonkowego. Niestety
wielu z Was jest bardzo niemile zaskoczonych, gdy okazuje się, Ŝe w skutek
duŜej ilości upomnień oraz słabo i niesystematycznie wykonywanych dyŜurów
porządkowych otrzymujecie mocno okrojone kieszonkowe. PoniŜej moŜecie
zobaczyć wasze wyniki za miesiąc kwiecień. W zestawieniu ujęte zostały te
osoby, które zasługują na pochwałę oraz te, które musza popracować nad swoim
zachowaniem…
MISTRZOWIE:
Gr. I
Agata Wilczyńska – sumiennie robione dyŜury, 3 pochwały i Ŝadnego
upomnienia.
Magda Otuszewska – sumiennie robione dyŜury, 5 pochwał, ale po drodze
wpadły równieŜ 2 upomnienia.
Gr. II
Kasia Pakulska – wzorowo robione dyŜury, 8 pochwał, 2 upomnienia.
Nikola Zajkowska – dokładnie tak samo jak koleŜanka Kasia.
Gr. III
Wojtek Kozłowski – objawienie miesiąca! 13 pochwał, Ŝadnego upomnienia,
rzetelne dyŜury.
PRZEGRANI:
Gr. I
Piotrek Krawczyk – 17 upomnień i tylko jedna pochwała.
Jarek Dąbrowski – 14 upomnień, jedna pochwała.
Magda Bońkowska – 9 upomnień i Ŝadnej pochwały.
Gr. II
Paweł Bogdalski – niechlubny rekordzista – 29 upomnień! I tylko jedna
pochwała.
Grześ Bońkowski – tuŜ za Pawełkiem – 24 upomnienia i 3 pochwały.
Krzyś Bońkowski – na pewno stać cię na więcej, a tymczasem – 19 upomnień i
Ŝadnej pochwały.
Kamil Zajkowski. Najgorszy wynik od kilku miesięcy. 12 upomnień i 5
pochwał.
Gr. III
Sebastian Kamiński – 27 upomnień, Ŝadnej pochwały. Bez komentarza.
Bartek Sadowy – wierzyliśmy w przebudzenie Bartka, a tymczasem 16
upomnień, 0 pochwał więc po staremu…
Sebastian Kmieciak – tak rzadko z nami przebywa, a i tak zdąŜył złapać 12
upomnień, Ŝadnej pochwały nie było.
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TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
12 kwietnia nasi mali pingpongiści wyjechali na turniej tenisa stołowego.
Nasza Dom reprezentowali: Piotrek Krawczyk, Sebastian Kamiński, Grześ
Bońkowski, oraz pan Paweł jako trener i opiekun druŜyny. Nie jesteśmy
mistrzami tej dyscypliny sporty, lecz postanowiliśmy spróbować swoich sił w
walce z najlepszymi.
Dzielny Grzesio, próbuje odbić lecącą z
zawrotną prędkością piłeczkę! Pewnie
rywal naszego śmiałka miał niezłego
pietra…Proszę zwrócić uwagę na
idealne
ułoŜenie
nadgarstka
i
przedramienia.
Tak
grają
tylko
najlepsi…

A oto i nasz debel, który dotarł aŜ do
ćwierćfinału, lecz tutaj odpadł po
zaciętej walce. Chłopaki mieli
apetyty na podium, ale muszą
jeszcze
trochę
popracować.
Szczególnie
nad
odpornością
psychiczną. Prawda Piotrek…

W pojedynku mikstowym obok Grzesia
wystąpiła tajemnicza brunetka…jak
miała na imię owa piękność nie wiemy.
Jedno jest pewne. Gdyby pograli ze sobą
wcześniej, łatwiej byłoby im teraz
powalczyć o dobrą lokatę. Niestety
rywale okazali się lepsi, ale warto było
spróbować!
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DYSKOTEKA NA CZEŚĆ WIOSNY
Wiosna juŜ od kilku dobrych tygodni gości za naszymi oknami i w naszych
sercach. Dotąd nie mieliśmy okazji odpowiednio jej przywitać, poniewaŜ ciągle
wypadały inne, nie cierpiące zwłoki zajęcia. Wreszcie w środę 23 kwietnia
postanowiliśmy oficjalnie powitać wiosnę w Naszym Domu. Na jej cześć
zorganizowaliśmy dyskotekę powiązaną z wieloma konkursami i zabawami.

Zabawa była naprawdę pierwszej
klasy. Wszyscy uczestnicy dyskoteki
zobowiązani byli do załoŜenia
zielonych strojów, bo zieleń to
przecieŜ podstawowy kolor wiosny!
Na zdjęciu obok widać uczestników
tanecznego konkursu. To wodzirej
nakazał wskoczyć paniom na krzesła.
Cebulek sprawdza czy wszyscy
rzetelnie wykonali polecenie, bo gra
musi być fer! PowyŜej zbliŜenie na
Nikole i Pawła oraz taneczny krąg.
Odbyły się równieŜ wybory Króla i
Królowej wiosny. Po długich
rozmyślaniach jury postanowiło
nagrodzić tym szczytnym mianem
Nikolę i p. Pawła.
Po uroczystej koronacji królewska
para znalazła kilka chwil dla
fotoreporterów. Błyskom fleszy nie
było końca. Wszyscy podziwialiśmy
przepiękne, wykonane ze szczerego
złota i szmaragdów korony. Pewnie
są warte fortunę. Na zakończenie
była pyszna pizza! A jakŜe!!!
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POJEDYNEK NA KIJE!!!
Sportowym elementem wiosennych uroczystości był turniej unihokeja. Do
zmagań przystąpiły trzy druŜyny: reprezentacja gr. I, reprezentacja gr. II oraz
reprezentacja gr. III. Pojedynki toczyliśmy na auli. Dobrze, Ŝe mamy taką duŜą
salę, na której moŜemy organizować tego typu zawody.

Turniej
rozgrywaliśmy
systemem kaŜdy z
kaŜdym.
Nie
brakowało okrzyków
i
dopingu
zagrzewającego do
walki.
Padło
mnóstwo bramek, a
chyba
najpiękniejszą z nich
strzelił
mały
Tomcio! Pierwsze
miejsce
zajęła
druŜyna gr. III. Na
drugim miejscu
uplasowali
się
hokeiści gr. II, a
trzecie miejsce – co
było
duŜym
zaskoczeniem zajęli
hokeiści gr. I.
Gościnnie
w
turnieju wystąpił
p.
Dyrektor
kilkakrotnie
ratując druŜynę gr. III przed utratą bramki. Było naprawdę super!!!
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NA TURNIEJU MIĘDZYNARODOWYM!!
Na początku kwietni (a dokładnie 5 dnia tego miesiąca) tak jak przed rokiem
wyjechaliśmy na Międzynarodowy turniej piłki noŜnej. Obok nas w zawodach
wystąpiły między innymi reprezentacje: Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Francji,
Turcji oraz reprezentacje zaprzyjaźnionych placówek – Bonifacego, Osowskiej,
Dom Dziecka Radość i Dom Dziecka 6 sierpnia. Nie przegraliśmy Ŝadnego
meczu w naszej grupie. Odprawiliśmy kolejno: DD Radość 3-2, DD 6 sierpnia
remisując 3-3, Włochy 4-0 oraz Niemcy 2-1. w ten sposób zajęliśmy pierwsze
miejsce w grupie i zyskaliśmy tym samym prawo gry w wielkim finale. Tutaj
czekała na nas ekipa z Bonifacego. Po regulaminowym czasie gry na tablicy
wyników widniał rezultat remisowy 2-2 i zwycięzcę miała wyłonić seria rzutów
karnych. Niestety nasi rywale zachowali więcej zimnej krwi i pewniej
wykonywali karne zdobywając puchar. My musieliśmy zadowolić się i tak
bardzo wysokim drugim miejscem. Skład naszej druŜyny: bramkarz Piotrek,
Patryk Kmieciak, Patryk Jankowski, Sebastian Kamiński, Mateusz Brzeszcz,
Łukasz Brzeszcz (wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju!!!), Wojtek
Kozłowski, Kamil Zawadzki oraz p. Paweł. Dostaliśmy piękne medale. Warto
nadmienić, iŜ na trybunach zasiadła bardzo liczna grupa naszych kibiców,
którzy nie szczędzili gardeł i głośno nas dopingowali ( łącznie z piłkarzami było
nas około 20 osób!). Niestety na turniej nie mógł dojechać p. Dyrektor, ale
następnym razem pewnie będzie obecny. Oto kilka zdjęć, na których
uwieczniliśmy te niezapomniane dla nas chwile.

Pierwszy krok do reprezentacyjnej kariery piłkarskiej zrobiony. Chłopaki
śpiewają Mazurka Dąbrowskiego, z
trybun przygląda się temu Leo
Benchacker…
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Choć na boisku toczyła się zacięta walka o kaŜdą piłkę, to poza nim panowała
bardzo ciepła atmosfera. Przyjaznym uśmiechom i uściskom rąk nie było końca.
Nasi boiskowi rywale chętnie pozowali do zdjęć. Wszyscy dumnie prezentowali
barwy narodowe. PowyŜej pamiątkowe zdjęcia z reprezentacją Niemiec i Włoch.
W obu meczach zwycięŜyliśmy. A to historyczne wydarzenie, poniewaŜ po raz
pierwszy w historii udało się nam pokonać reprezentację Niemiec. Nikt
wcześniej tego nie dokonał!!! Co to znaczy dobry trener i zgrana druŜyna…
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ŚLADEM ROZGRYWEK LIGOWYCH
W tym roku nie wiedzie się nam tak dobrze w potyczkach ligowych jak to miało
miejsce w poprzednim sezonie, ale walczymy i nigdy nie odpuszczamy. Oto
wyniki dotychczas rozegranych spotkań, układ ligowej tabeli oraz skład naszej
reprezentacji:
Rozegrane spotkania
Jaktorowska – Radość
Jaktorowska - Bohaterów
Jaktorowska – Barska
Jaktorowska – Dolna
Jaktorowska – 6 sierpnia
Jaktorowska – Osowska
Jaktorowska – Patriotów

Wyniki
2-6
10-0
4-8
2-7
9-6
5-20
5-6

TABELA
1) Dolna
2) Bonifacego
3) Osowska
4) Zjednoczenia
5) Barska
6) Reymonta
7) Patriotów
8) Starówka
9) Jaktorowska
10) Radość
11) Bohaterów
12) 6 sierpnia

19 pkt.
18 pkt.
16 pkt.
12 pkt.
12 pkt.
7 pkt.
7 pkt.
6 pkt.
6 pkt.
3 pkt.
1 pkt
0 pkt

Reprezentanci i zdobyte bramki
Adrian, Damian, Dominik, Piotrek, Grześ, Paweł, Jarek, Tomcio, Sebastian
Kamiński – 1 gol, Kamil Zawadzki – 1 gol, Krzyś – 1 gol, Mateusz Brzeszcz – 2
gole, Wojtek – 5 bramek, p. Paweł – 5 bramek, Łukasz – 11 bramek.

WSPÓLNYMI SIŁAMI NA PODBÓJ AWF
16 kwietnia wzięliśmy udział w zawodach piłkarskich zorganizowanych na
boiskach Akademii Wychowania Fizycznego. Chcieliśmy mieć przedstawicieli
w kaŜdej kategorii wiekowej dlatego zabraliśmy na ten turniej naszych kolegów
ze Szkoły Podstawowej Wspierania Rozwoju.
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Oto druŜyna starszaków.
Chłopaki szczelnie wypełnili
bramkę i rywalom bardzo
trudno
będzie
strzelić
bramkę. Udało nam się
stworzyć liczącą osiem osób
druŜynę
dzięki
czemu
mogliśmy
dokonywać
częstych zmian i próbować
róŜnych wersji ustawień.
Nasi rywale byli od nas
silniejsi
fizycznie,
ale
zobaczymy za rok…

A to juŜ zespół młodzików.
Wszyscy aŜ się palą do gry. Szło
nam całkiem nieźle. Atakowaliśmy
i broniliśmy się. Mieliśmy kilka
dogodnych sytuacji do strzelenia
bramki, ale nie wyszło. Musimy
częściej razem trenować, a wtedy
Ŝaden rywal nie będzie nam
straszny. Tylko trudno znaleźć czas
na wspólne kopanie futbolówki…

Zobaczcie ile wysiłku w
spotkanie wkłada Tomek!
Zacisnął mocno piąstki
i
huuuura
na
przeciwnika!
Tomek długo czekał na ławce
rezerwowych, ale gdy dostał
szanse gry, to wszystkich nas
zaskoczył
swoimi
umiejętnościami i niesamowitą
walecznością. To przyszłość
naszej
druŜyny!
Bez
wątpienia!!!
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KIEDY TO PRZEDSTAWIENIE!!!
JuŜ od kilku tygodni planujemy wystawić przedstawienie w ramach obchodów
Dnia Janusza Korczaka w naszej placówce. Niestety ciągle jeszcze nie jesteśmy
gotowi. Główna przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt mała ilość prób jakie
udało się nam do tej pory przeprowadzić, a przecieŜ wiecie, Ŝe bez
systematycznych występów próbnych nie uda nam się zrealizować
zamierzonego celu. Nie moŜemy dłuŜej czkać! Trzeba wziąć się wreszcie do
pracy, tak aby pod koniec maja spektakl był gotowy. Najwięcej pracy czeka
Kamila Zawadzkiego, który musi się jeszcze nauczyć sporej ilości tekstu. Kamil
do roboty!!! Premierowy występ planowany jest w dniu 28 maja 2008 roku.

KĄCIK KORCZAKOWSKI
Wychowawca nie jest obowiązany brać na siebie odpowiedzialności za odległą
przyszłość dziecka, ale całkowicie odpowiada za dzień dzisiejszy… te słowa
wielokrotnie Wam cytujemy. MoŜemy i chętnie pomoŜemy Wam teraz, kiedy
jesteście naszymi podopiecznymi – to nasz obowiązek wynikający z funkcji jaką
pełnimy w Naszym Domu – my wychowawcy. Musicie jednak pamiętać o tym,
Ŝe to głównie od Was zaleŜy jak będzie wyglądało Wasze dorosłe Ŝycie. My
chcemy pomóc Wam Ŝyć, ale nie mamy moŜliwości ani prawa Ŝyć za Was.
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