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DOMOWE
WIEŚCI
Hej chodź tu do nas. My Cię poznamy
Z nowymi dziećmi – zwą się Tobiaszkami
Jest mała Agnieszka, pięknej blond urody
Niejeden juŜ chłopczyk czynił don podchody
Lecz Agnieszka odrzuca wszelkie zaloty
Woli dobrą zabawę i niewielkie psoty.
Przy boku Agnieszki niczym wierna mamunia
KrąŜy ciągle Edytka – jej starsza siostrunia
Gdy ma w ręku mikrofon jest w swoim Ŝywiole
Bywa teŜ uparta jak z bajki osiołek…
A tuŜ za ścianą w małym pokoiku
Mieszka radosny Patryk i tak fiku – miku
Zawsze uśmiechnięty, biega niedościgle
Czasem psoci, lecz są to malusieńkie figle.
Co innego Daniel vel helikopterek
Ten to dopiero energii ma wiele…
Potrafi godzinami biegać nieprzerwanie
Niczym samochód z turbo doładowaniem.
I Asia jest z nami! Cicha to osóbka
Czasem trochę kapryśna robi smutną minkę
Lecz bardzo lubi swą małą rodzinkę.
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Mamy juŜ grudzień, a więc duŜymi krokami zbliŜa się ku nam ten
najgorętszy wbrew pozorom okres w roku – BoŜe Narodzenie. Widać to na
kaŜdym kroku. W Naszym domu rozpoczęliśmy próby do wigilijnego
przedstawienia, Mikołaj czyta juŜ Wasze listy z gwiazdkowymi Ŝyczeniami, a
cały budynek powoli przystrajany jest świątecznymi ozdobami. To dopiero
początek świątecznego szaleństwa, tymczasem warto opowiedzieć o tym, co
wydarzyło się w Naszym Domy w listopadzie, a działo się naprawdę duŜo…
Sami zobaczcie!!!

W 90-tą rocznicę odzyskania niepodległości
Jedenastego listopada, obchodziliśmy bardzo waŜną rocznicę – równo 90 lat
temu nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość. Z tej okazji w naszym mieście
odbyło się wiele uroczystości. My postanowiliśmy wybrać się do Muzeum
Wojska Polskiego.
Tego dnia wstęp do
muzeum był bezpłatny,
więc
nie
mogliśmy
przegapić takiej okazji!!!
Tym bardziej, Ŝe wśród
naszych kolegów jest
Michał – wielki pasjonat
sztuki
Ŝołnierskiej.
Podziwialiśmy ogromne
kilkudziesięciotonowe
czołgi
i
bojowe
helikoptery. Prawda, Ŝe
zabawnie wyglądamy na
tle tych
olbrzymich
maszyn!?
Musieliśmy mieć na
uwadze Agnieszkę,
aby
przypadkiem
nam nie zaginęła,
wśród ogromnego
tłumu
zwiedzających,
jednak
Agnieszka
uwaŜnie
trzymała
się
grupy,
a
szczególne baczenie
na nią, miał Kamil,
który otoczył ją
opieką
niczym
starszy brat…
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Oprócz
dawnego
uzbrojenia
mogliśmy
równieŜ
zobaczyć
najnowocześniejsze
wyposaŜenie naszej armii.
Na zdjęciu Agnieszka za
sterami
bojowego
motocykla. Na głowie ma
kask z noktowizorem to
takie urządzenie, dzięki
któremu
nawet
nocą
wszystko widać jak w
dzień
A Danielowi najbardziej
przypadł do gustu motocykl
z koszem. Na takich
motorach jeździli polscy
Ŝołnierze w czasie II wojny
światowej. Jeszcze kask na
głowę i szeregowy Tobjasz
moŜe wyruszać na front.
Takiego dzielnego wojaka
przestraszy
się
kaŜdy
przeciwnik!!!

I to nic, Ŝe nie moŜna
było wchodzić na
bojowe
maszyny!
Nasza
jednostka
specjalna w składzie:
Agnieszka, Daniel,
Asia, Patryk i Edyta
bez
większych
trudów zdobyła wóz
bojowy. Przeciwnicy
nie mieli szans i
poddali
się
po
krótkiej
wymianie
ognia…
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Uroczyste obchody Dnia Pracownika
Dwudziestego piątego listopada, obchodziliśmy święto pracowników
Naszego Domu. Z tej okazji nasi wychowankowie w trakcie krótkiego występu
scenicznego złoŜyli serdeczne Ŝyczenia wszystkim pracownikom. W ramach
podziękowania pracownicy otrzymali kolorowe laurki i róŜe.

Po występie dzieci,
glos zabrał p.
Dyrektor.
W
krótkim
przemówieniu
podziękował
wszystkim
pracownikom, za
trud i poświecenie,
jakie kaŜdego dnia
wkładają
w
wychowanie
naszych
małych
podopiecznych.
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Po części artystycznej
przyszedł
czas
na
zmagania
sportowe.
Mecze w unihokeja juŜ
na stałe wdarły się do
programu
naszych
imprez. Tym razem w
zawodach udział wzięły
trzy druŜyny: zespół
pracowników, zespół
wychowanków
starszych oraz zespół
wychowanków
młodszych. Faworytami
byli
najstarsi
wychowankowie
i tym razem nie zawiedli. Po
zaciętych
bojach
pokonali
druŜyny pracowników i młodszych
wychowanków, zajmując pierwsze
miejsce. Zespół wychowawców
zajął drugą lokatę o włos
wyprzedzając
najmłodszych
hokeistów. Dla nas liczyła się
dobra zabawa, a tej naprawdę nie
brakowało!!!
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Potem przyszedł czas na
wspaniałą dyskotekową zabawę.
Tańczyli
wszyscy.
I
Ci
najmniejsi i Ci trochę starsi.
Mamy
teraz
profesjonalny
sprzęt
nagłaśniający,
więc
robimy dyskoteki z prawdziwego
zdarzenia. Tak się złoŜyło, Ŝe
było
to
nasze
ostatnie
dyskotekowe szaleństwo w tym
roku. Teraz mamy juŜ adwent i
musimy grzecznie poczekać na
karnawał.

Były równieŜ przeróŜne
konkursy z nagrodami. Na
zdjęciu obok widzimy taniec
krzesełkowy. Zasada jest
prosta: tańcz, ale pilnuj
swojego stołka! Jeśli nie
znajdziesz wolnego miejsca
– odpadasz z gry. Ten
konkurs od zawsze cieszy się
ogromną
popularnością
wśród
naszych
podopiecznych.

Pierwszy krok w dorosłe Ŝycie
Tak się składa, Ŝe jesienią tego roku, swoje osiemnaste urodziny obchodziły
nasze trzy koleŜanki i jeden kolega. Wszyscy mieszkańcy Naszego domu
wiedzą, Ŝe byli to: Agata, Ola, Sonia i Kamil. To szczególna rocznica w Ŝyciu
kaŜdego nastolatka, więc nasi jubilaci postanowili zrobić wszystko, aby nie
przeminęła ona bez echa.
Uroczystości rozpoczęły się na auli,
gdzie sprawdziliśmy stopień dorosłości
naszych osiemnastolatków. Na zdjęciu
Kamil prezentuje nam, jak w przyszłości
będą wyglądały jego oświadczyny. CzyŜby
resztę Ŝycia chciał spędzić z p. Tereską!?
Słuszny wybór! Pani Tereska świetnie
gotuje…
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Agata w przyszłości
pewnie
zostanie mamą i nie raz przyjdzie
jej zmieniać pieluchę. Nie ma na
co czekać! JuŜ teraz trzeba wziąć
się do pracy i potrenować. Trzeba
przyznać, Ŝe powierzone zadanie
Agata wykonała bardzo szybko i
jak stwierdziło jury, zgodnie z
obowiązującymi
zasadami.
Dziecko chyba tez zadowolone, bo
nawet raz nie zapłakało…

Wkraczając w dorosłe
Ŝycie, kaŜdy chciałby
wiedzieć, co go czeka
w przyszłości. Tego
wszystkiego
nasi
jubilaci mogli się
dowiedzieć
od
tajemniczej
wróŜki,
która
nawiedziła
progi Naszego
Domu.
Z
czarodziejskiej kuli i
horoskopu
przepowiedziała
przyszłość
naszym
nowym,
dorosłym mieszkańcom.
A
oto
moment
kulminacyjny! Pan dyrektor
nadaje
całej
czwórce
miano
pełnoletnich
wychowanków
Naszego
Domu. Nad prawidłowym
przebiegiem
ceremonii
czuwa mała Agnieszka,
która musi dopilnować, aby
wszystko
odbyło
się
zgodnie z obowiązującym
regulaminem ślubowania.
Na szczęście obyło się bez
gaf!
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JuŜ za chwilę przy
tak
oto
przepięknie
nakrytym
stole
zasiądą jubilaci i
zaproszeni przez
nich
goście.
Warto nadmienić,
Ŝe jako prezent
nasi„osiemnastko
wicze” otrzymali
cyfrowe aparaty
fotograficzne
i
byli
naprawdę
bardzo
zadowoleni!!!

A oto i urodzinowe torty, a na
kaŜdym
oczywiście
osiemnaście świeczek. Za
chwile kaŜdy z jubilatów, co
sil w płucach, zdmuchnie
świeczki i zasiądziemy do
stołu. W Naszym domu juŜ
dawno nie było tak hucznej i
wykwintnej uroczystości, ale
pamiętajmy
o
tym,
Ŝe
osiemnaste urodziny ma się
tylko raz w Ŝyciu! Wszystkiego
najlepszego drodzy jubilaci!!!

Nie święci garnki lepią…
A, Ŝe to prawda, mogliście się sami przekonać, wykonując róŜne przepiękne
naczynia i ozdoby z gliny. Dziś ten fach odszedł juŜ nieco w zapomnienie, ale są
jeszcze osoby, które się tym zajmują i to dzięki ich uprzejmości, mogliśmy na
chwilę przenieść się w dawne czasy.
Wbrew pozorom, wytwarzanie naczyń z
gliny, to nie taka prosta sprawa, nawet gdy
do dyspozycja ma się profesjonalne koło
garncarskie i doświadczonego instruktora.
Na zdjęciu Kamil Poczesny dwoi się i troi,
aby zrobić coś z niczego…
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Mała Agnieszka w skupieniu formuje
kolejne dzieła sztuki. W sztuce gliniarskiej
bardzo waŜna jest koncentracja i
dokładność. Warto nadmienić, Ŝe całą
akcję zorganizowała dla nas fundacja
Vide Supra, która od lat z nami
współpracuje organizując nam róŜne
wyjazdy i zajęcia. Dziękujemy za pamięć i
pomoc!!!

A oto efekt naszej
pracy. Prawda, Ŝe
zrobiliśmy
przepiękne
rzeczy?!
Teraz
trafią
one
do
specjalnego pieca,
gdzie
zostaną
wypalone
w
bardzo wysokiej
temperaturze,
a
potem ponownie
wrócą do nas i
ozdobią
nasze
pokoje.

Zawody pod namiotem
JuŜ po raz kolejny studenci Pedagogium zorganizowali dla wychowanków
warszawskich domów dziecka i ośrodków wychowawczych, uroczystą imprezę
sportową. W zawodach udział wzięła kilkudziesięcioosobowa grupa
wychowanków, a konkurencji, w których moŜna było wystartować, było kilka i
wszystkie cieszyły się duŜym powodzeniem.
Oto zmagania na ergometrze. Wiosłuje
Krzysiek. Ta konkurencja wymaga
ogromnej siły fizycznej i umiejętnego
rozłoŜenia
sił.
Nasz
najlepszy
zawodnik – Kamil Zawadzki zajął
wysokie
czwarte
miejsce,
ale
prawdziwą niespodziankę sprawiła
Magda Otuszewska, która była
najlepsza w tej konkurencji wśród pań.
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W konkurencji rzutu lotkami do
tarczy startował między innymi
Kamil Paczesny i trzeba
przyznać, Ŝe ma bardzo celne
oko. Konkurencja ta, była
rozgrywana bez podziału na
kategorie wiekowe, a nasz
miotacz zajął wysokie trzecie
miejsce.

Rywalizowano równieŜ w
strzelani z profesjonalnego
łuku. Widzimy Patryka, który
stara się trafić w dziesiątkę.
Niestety
miał
drobne
problemy z naciągnięciem
cięciwy i musiał mu pomagać
sędzia zawodów. W tej
konkurencji wypadliśmy dość
słabo, ale waŜne, Ŝe mogliśmy
przynajmniej spróbować jak
polował Robin Hood…

Chyba
największą
popularnością cieszył się
tenis
stołowy.
Tutaj
zdobyliśmy kilka medali.
Wśród młodszych chłopców
zwycięŜył Grześ, a drugie
miejsce wywalczył Kamil
Paczesny,
na
czwartym
miejscu uplasował się Krzyś,
a na piątym Patryk. Wśród
dziewczyn drugie miejsce
zajęła Agata, na czwartej
pozycji uplasowała się
Zuzia, szósta była Kasi.
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Zmagania w piłkarzyki
zdominowali nasi
wychowankowie. Najpierw
Grzesio z Jarkiem wywalczyli
pierwsze miejsce, Krzyś zajął
miejsce czwarte, a piąte
miejsca zajęły duety w
składzie: Zuzia i Kasia oraz
Kamil i Krzysiek Pacześni. O
mały włos, a w wielkim finale
zmierzyłyby się nasze bliźniaki
tyle, Ŝe po przeciwnych
stronach stołu…
Oto mini golf. W tej konkurencji
równieŜ startowaliśmy i co
waŜniejsze odnieśliśmy spore
sukcesy. Na zdjęciu widzimy
Patryka, który pod okiem trenera,
próbuje trafić do dołka. W tym
sporcie zdobyliśmy trzy medale:
złoto wywalczył Jarek, a brąz
Łukasz i Grześ. W całych
zawodach wypadliśmy naprawdę
dobrze i byliśmy wyróŜniającym
się zespołem.

Wędrusiowe podboje
Wszystkim wiadomo, Ŝe nam – wędrusiom nie straszna brzydka pogoda.
JeŜeli juŜ obierzemy sobie jakiś cel, to dąŜymy do niego uparcie. Tym razem
postanowiliśmy wybrać się do Izabelina, by zachwycać się przepięknym
krajobrazem Puszczy Kampinoskiej. Po cichutku liczyliśmy na spotkanie z
Ŝubrem, niektórzy z nas głównie po to tam się wybrali, ale tym razem nie udało
się nam stanąć oko w oko z królem leśnych ostępów. Mimo to, na miejscu
czekało na nas wiele cudownych atrakcji.
Zatrzymaliśmy się na polanie Kampinoska
naleŜącej do Dyrekcji Kampinoskiego
Parku Narodowego. Oto przejaŜdŜka
najprawdziwszą bryczką, ciągniętą przez
najprawdziwszego konia, którym kierował
najprawdziwszy woźnica, a obok woźnicy
siedzi Patryk, który bardzo chciałby
zasiąść w przyszłości za „kierownicą”
teraz pobiera stosowne nauki…
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Nie dane nam był
spotkać Ŝubra, więc
postanowiliśmy
przebrać się za niego.
To bardzo proste!
Wystarczy
załoŜyć
poroŜe i… oj chyba
coś nie tak! śubr to ma
inne rogi, a takie to ma
łoś
albo
jeleń.
ZauwaŜyła
to
Agnieszka i cichutko
śmieje się z koleŜanek i
kolegów.

A teraz wszystkie
jelonki ustawiły się w
kolejce do paśnika.
Widać, Ŝe porządnie
zgłodniały
i
przemarzły,
ale
jeszcze chwilka i
będzie moŜna się
rozgrzać
gorącą
herbatą i przepysznym
myśliwskim bigosem.
Ne
trzeba
się
spieszyć!
Jedzenia
wystarczy
dla
wszystkich!!!
A teraz chwila, na którą
wszyscy
czekali
z
niecierpliwością!
Na
polane
saniami
zaprzęgniętymi w reny,
zajechał najprawdziwszy
Święty Mikołaj (tylko ta
broda jakaś dziwna…)dla
wszystkich miał cudowne
niespodzianki. Jeszcze tylko
musimy powiedzieć, Ŝe
byliśmy
grzeczni
i
dostaniemy prezenty!!!
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Piłkarska jesień dobiegła końca!!!
Zakończyły się jesienne rozgrywki ligowe i piłkarze udają się na zasłuŜony
odpoczynek. Nasza druŜyna na półmetku rozgrywek zajmuje dość wysokie piąte
miejsce (choć byliśmy blisko trzeciego). Znawcy futbolu zgodnie twierdzą, Ŝe
na wiosnę moŜe być tylko lepiej, a piąte miejsce, jest doskonałą lokatą do
zaatakowania wyŜszych pozycji. Jest to wielce prawdopodobne, mając na
uwadze fakt, Ŝe w naszym zespole gra Łukasz Brzeszcz - król strzelców rundy
jesiennej!!! Oto szczegółowa tabela zamykająca tegoroczne rozgrywki:
DRUśYNA

1)DD Zjednoczenia
2)MOW Barska I
3)MOS Osowska I
4)MOW Dolna
5)DD Jaktorowska
6)P.O. Bonifacego
7)G.S. Stara I
8)MOS Reymonta
9)MOW Patriotów
10)MOS Radość
11)DD Konstancin

M.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

PKT.

30
24
21
18
18
13
12
11
10
6
0

ZW.

RE.

PO.

10 0 0
8
0 2
7
0 3
6
0 4
6
0 4
4
1 5
4
0 6
3
2 5
3
1 6
2
0 8
0
0 10
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BRAMKI

74 : 29
68 : 28
59 : 22
64 : 31
63 : 35
47 : 68
47 : 48
48 : 59
40 : 67
26 : 49
0 : 100
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