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DOMOWE
WIEŚCI
Jest taki miesiąc jeden jedyny
W którym przyroda śpiew swój zaczyna
Słonko przyświeca długie godziny
Trawa radośnie źdźbła swe wygina
Wiatr tańczy w liściach taniec zieleni
W lesie malina strzela pąkami
W polu truskawka juŜ się czerwieni
To Pani Wiosna bawi się z nami
Niczym wodzirej bierze za rękę
I oprowadza przez świat z uśmiechem
Pląsa śpiewając tkliwą piosenkę
Tak sunie orszak gnany nut echem.
Przyjdź tu, nie zwlekaj ani godziny
Czas to szczególny, niezapomniany
Zaproś na bal ten całe rodziny
Wszak mamy maj w słońcu skąpany!
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Majowe wydanie Domowych wieści będzie kolorowe, bardzo kolorowe! Nic
dziwnego, przecieŜ to tak radosny miesiąc. Wystarczy wyjrzeć przez okno, a juŜ
zaczynamy się uśmiechać! Cieszą się nasze oczy, widząc tyle zieleni, w naszych
uszach ciągle dzwoni kwilenie skowronka, a w naszych głowach juŜ rodzą się
plany na najbliŜszą przyszłość, bo przecieŜ lada dzień wakacje!!!
W bieŜącym wydaniu na pewno kaŜdy z Was znajdzie coś dla siebie, a moŜe i
cos o sobie… zapraszam do lektury.
MAJ TO PRZECIEś MIESIĄC KOMUNII!!!
Ostatnimi laty tak się jakoś składa, Ŝe w maju ktoś z Was obchodzi uroczyste
święto. I nie chodzi tutaj o urodziny czy imieniny, ale o coś o wiele
waŜniejszego!
Pierwsza Komunia Święta, to dzień szczególny w Ŝyciu kaŜdego dziecka.
Stajecie się pełnoprawnymi członkami Kościoła, po raz pierwszy przystępujecie
do spowiedzi świętej i przyjmujecie do swych serc Chrystusa pod postacią
chleba. W tym roku tego zaszczytu dostąpił Damian Krawczyk. 18 maja w
towarzystwie swoich najbliŜszych przekroczył progi kościoła, by uczestniczyć
w tym arcywaŜnym wydarzeniu.
W tym roku liczba dzieci przystępujących
do Komunii była nadzwyczaj duŜa. Kościół
aŜ pękał w szwach, z trudem moŜna było
przedostać się blisko głównego ołtarza.
Warto
nadmienić,
Ŝe
uroczystość
poprzedzona była wieloma próbami, w
trakcie których dzieci uczyły się pieśni
kościelnych i stosownego zachowania w
trakcie uroczystości. Wszystkie dzieci
trzymały w rękach piękne czerwone róŜe i
śpiewając pieśń wznosiły kwiaty wysoko w
górę dziękując rodzicom za trud jaki
włoŜyli w ich wychowanie i opiekę.
A oto moment kulminacyjny! Damian
przyjmuje Ciało Chrystusa z rąk
proboszcz parafii św. Klemensa. Widzimy
jak bardzo jest skupiony „ oby tylko nie
popełnić jakiejś gafy…” myśli sobie
Damian. Wszystko odbyło się zgodnie z
planem. Nic dziwnego. Ta chwila była
wielokrotnie ćwiczona w czasie prób, a
nad całością pilnie czuwała siostra
Adamina. Dziękujemy Ci Siostro za
szczerość, otwartość i zrozumienie!!!
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A tu juŜ cała druŜyna w komplecie. Prawda, Ŝe liczna grupka owieczek..?
Pogoda była tego dnia piękna. Świeciło słoneczko i wiał lekki orzeźwiający
wiaterek. Widzicie Damiana? Stoi jako drugi patrząc od lewej strony, tuŜ za
dwiema koleŜankami.
Tej niedzieli swoje święto mieli równieŜ Nikola i Adrian. Mając w pamięci
wydarzenia z przed roku przystąpili do Drugiej Komunii Świętej, aby odnowić
złoŜone wcześniej przyrzeczenia i powtórnie wyznać wiarę w Chrystusa.
Po uroczystej mszy świętej Damian udał się wraz z najbliŜszą rodziną na
rodzinny poczęstunek. Podobnie postąpili Nikola i Adrian. W końcu Sakrament
Komunii Świętej to coś szczególnego!
KTO KOGO ZŁOŚCI CZYLI PLEBISCYT NIECHĘCI I śYCZLIWOŚCI
JuŜ po raz kolejny nasz psycholog pani Agnieszka Materska przeprowadziła
wśród Was ankietę sprawdzającą poziom wzajemnych relacji interpersonalnych.
Oto wyniki i wnioski wysnute na jej podstawie:
Do osób wybitnie i silnie akceptowanych, czyli takich, które zajmują najwyŜsze
pozycje w grupie, są źródłem norm, wartości i obowiązujących zachowań
naleŜą: Krzyś, Kamil Zajkowski, Mateusz Brzeszcz, Łukasz Brzeszcz, Klaudia
Królak, Kamil Zawadzki.
Osoby przeciętnie przez Was akceptowane, czyli takie, które najczęściej
identyfikują się z warstwą wyŜszą, których rola polega głównie na słuŜeniu
warstwie wyŜszej i bronieniu swoich interesów w stosunku do warstw niŜszych,
to zgodnie z Waszym wyborem: Klaudia MoŜdŜonek, Tomek Miniakowski, Ola,
Adrian, Magda Bońkowska, Nikola Zajkowska, Mateusz Maciejczyk, Dominik,
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Jarek, Tomek Gancarz i Kasia. Słabo przez Was akceptowana jest Paulina. W
tym roku znowu pojawiła się grupa osób, wobec których reszta wychowanków
przyjmuje bardzo zróŜnicowane postawy. Otrzymały one jednocześnie duŜo
ocen pozytywnych i negatywnych. To znak, Ŝe przez jakąś część grupy są oni
akceptowani, a przez inna odrzucani. NaleŜą tutaj: Grześ, Damian, Agata.
Ostatnia grupę stanowią osoby przez Was odrzucane. Ich wspólną cechą jest
to, Ŝe ich zachowanie wykracza poza normy ogólnie akceptowane przez grupę.
Osoby te zbierają głównie jawną agresje ze strony grupy i na ogół tym samym
odpłacają się innym. Agresywność jest ich główną cechą. Zgodnie z Waszymi
głosami osoby silnie odrzucone to: Sebastian Kamiński, Asia Pakulska, Bartek
Sadowy i Paweł Bogdalski. Do grupy słabo odrzuconych naleŜą: Wojtek
Kozłowski, Magda Otuszewska, Piotrek Krawczyk oraz Sebastian i Patryk
Kmieciak.
Zestawiając obecne wyniki z zeszłorocznymi, wyraźnie widać zmianę w
waszym stosunku do Krzysia i Oli. Wasze „pozytywne” oceny pozwoliły im
awansować do wyŜszej grupy. Nieco na popularności Waszym zdaniem stracili;
Agata, Grześ i Wojtek. MoŜe warto się zastanowić, co jest tego przyczyną..?!
Nadal bardzo nisko w waszych ocenach plasują się: Asia, Paweł Bogdalski i
Magda Tuszewska, Sebastian Kamiński oraz Patryk i Sebastian Kmieciak.
Chyba jednak warto zmienić swoje zachowanie tak, aby zasłuŜyć na akceptacje
grupy, bo takie ciągłe odrzucanie robi się niesmaczne. Wszystko w Waszych
rękach i głowach przede wszystkim!!!
DZIEŃ DZIECKA I DZIEŃ PATRONA
CZYLI DWA W JEDNYM
28 maja w Naszym Domu obchodziliśmy podwójne święto: Dzień Dziecka,
oraz Dzień Patrona czyli uroczystość poświęconą Januszowi Korczakowi. Plan
uroczystości przedstawiał się następująco: jako pierwsi wystąpili nasi mali
aktorzy z przedstawieniem poświęconym Januszowi Korczakowi, następnie
cztery druŜyny stanęły do zaciętych rozgrywek unihokejowych o puchar
Dyrektora Domu Dziecka, a potem wszyscy udaliśmy się na stołówkę, by bawić
się w rytm gorących dyskotekowych rytmów.
Oto
Kasia,
młoda,
świetnie
zapowiadająca się aktorka, o
zabójczym, łamiącym serca wielu
chłopaków spojrzeniu. Kasia recytuje
fragment biografii Janusza Korczaka
i za chwilę zaprosi publiczność do
obejrzenia przedstawienia.
W tle widzimy sceniczną dekorację,
nad którą sumiennie pracowały
panie wychowawczynie wspólnie z
dzieciakami.
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Przedstawienie było bardzo
wesołe i rytmiczne, aktorzy
tańczyli i śpiewali. Takie
było nasze załoŜenie, by
tego dnia nikt się nie smucił
i udało się! Wszyscy byli
zadowoleni i uśmiechnięci.
Na
pierwszym
planie
widzimy Łukasza, który
śpiewa hiphopowy kawałek
zagrzewając wszystkich do
tańca.

Oto druŜyny biorące udział w
rozgrywkach o Puchar Dyrektora Domu
Dziecka w unihokeju. W turnieju udział
wzięły:
Reprezentacja
gr.I,
Reprezentacja gr. II, Reprezentacja gr.
III oraz druŜyna naszych kolegów ze
Szkoły
Podstawowej
Wspierania
Rozwoju. Mecze rozgrywane były
systemem „kaŜdy z kaŜdym”. Następnie
dwie najlepsze druŜyny zagrały w
wielkim finale, dwie pozostałe spotkały
się w meczu o trzecie miejsce.
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O takie puchary i prestiŜ
oczywiście, walczyliśmy. Kto
wygra mistrzostwa, kto zdobędzie
pierwsze miejsce i największy
puchar? Te pytania zadawali
sobie wszyscy, nikt nie odpuszczał
mierząc w najwyŜsze miejsce na
podium. Nagrody czekały równieŜ
dla króla strzelców i najlepszego
kibica.

Kluczowa rolę w rozgrywkach
odgrywały dziewczyny na
zdjęciu obok widzicie słynącą
z zaciętości i nienagannego
przygotowania kondycyjnego
Nikolę. To dzięki jej wzorowej
postawie
druŜyna
grupy
drugiej zawędrowała aŜ do
finału.

Czym byłyby zawody sportowe bez
kibiców i dopingu? Czymś bardzo
nudnym i ubogim. Nasi kibice
spisali się na piątkę, nie Ŝałowali
gardeł i okrzyków. Na zdjęciu
Cebulek, (który wywalczył tytuł
najlepszego kibica)i Grzesio.

Walka toczyła się o kaŜdy skrawek pola. Na
zdjęciu obok widać dwójkową akcje
napastników Łukasza i Grzesia. Grę
chłopaków
moŜna
porównać
do
legendarnego duetu napastników Juwentusu
Turyn: Boniek – Platini. Tylko który jest
który…
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A oto pamiątkowe zdjęcie z nagrodami i pucharami. Wszyscy zadowoleni i
potwornie zmęczeni. Oto ostateczny wynik zmagań:
I miejsce – Reprezentacja grupy drugiej
II miejsce – Reprezentacja grupy pierwszej
III miejsce – Reprezentacja grupy trzeciej
IV miejsce – Reprezentacja Szkoły Podstawowej Wspierania Rozwoju
Król Strzelców – Piotr Krawczyk (po dogrywce z Łukasze Brzeszczem)
Najlepszy kibic – Paweł Bogdalski
Po zmaganiach sportowych
przyszedł czas na zabawę
taneczną. Nasza stołówka była
wystrojona niczym na bal
karnawałowy. Nad naszymi
głowami unosił się prawdziwy
balonowy dywan. Ze względu na
fakt, Ŝe rozgrywki sportowe
nieco się wydłuŜyły, nie mieliśmy
zbyt wiele czasu na zabawę, ale
to
co
nam
zostało
wykorzystaliśmy do cna!
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SIATKARSKI KLASYK
Na początku maja korzystając z
zaproszenia, wybraliśmy się na
mecz pierwszej ligi piłki siatkowej
męŜczyzn. Naprzeciwko siebie
stanęły
druŜyny
Politechniki
Warszawskiej i zespół z Poznania.
Mecz ten miał ogromne znaczenie.
Przegrana druŜyna spadała do
drugiej ligi. Emocje zgodnie z
naszymi przypuszczeniami, były
ogromne. Oglądaliśmy zacięty
trwający cztery sety pojedynek.

Fajnie jest zobaczyć na
Ŝywo
prawdziwych
profesjonalistów
siatkówki.
Wszyscy
byliśmy
zaskoczeni
wysokim poziomem gry,
a najbardziej podobały
nam się mocne zbicia
atakujących zawodników,
którzy
wyskakiwali
wysoko, wysoko w górę.
Ciekawe jak długo trzeba
trenować, by osiągnąć
tak wysoki poziom..?

TURNIEJ U NASZYCH SĄSIADÓW
JuŜ po raz kolejny na boisku naszych kolegów z ul. Zjednoczenia rozegrany
został turniej piłki noŜnej. Nasza reprezentacja wystawiła dwie druŜyny:
doświadczony zespół seniorski oraz utalentowanych i zawsze głodnych
sukcesów juniorów. Na następnej stronie moŜecie zobaczyć kilka zdjęć
upamiętniających te niezapomniane chwile.
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Oto nasze małe
gwiazdy,
które
dopiero uczą się
zespołowej gry w
piłkę.
Wiele
juŜ
potrafią, ale ambicja
i chęć osiągnięcia
największych
sukcesów
w
przyszłości kaŜe im
sumiennie trenować.

Obok zawodnicy
tworzący
trzon
naszej seniorskiej
druŜyny ( brakuje
p. Pawła) chłopaki
w profesjonalnym
futbolu osiągnęli
juŜ
prawie
wszystko,
ale
ciągle
chcą
wygrywać i piąć
się wyŜej.
Tegoroczny
turniej,
był
nadzwyczaj mocno
obsadzony
i
przedostać się do czołówki , było naprawdę trudno. Walczyliśmy zaciekle lecz
zabrakło, nie! Nie piłkarskich umiejętności, lecz piłkarskiego szczęścia, dlatego
zajęliśmy czwarte, te najgorsze dla sportowców miejsca – zarówno
reprezentacja seniorów, jak i juniorów.
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SADZIMY DRZEWA, BO KOCHAMY ZIELEŃ!
Pewnej majowej soboty, gdy słonko juŜ zaczęło swój promienisty koncert na
niebie, zbudziliśmy się radośni i gotowi do drogi. Do jakiej drogi? – zapytasz
młody przyjacielu? Ha! JuŜ nie pamiętasz, jak wyjechaliśmy poza naszą
Warszawkę, aby wziąć udział w szczytnej akcji sadzenia drzewek, które w
niedalekiej przyszłości, będą produkować dla nas Ŝyciodajny tlen. Wyjazd ten
zorganizował nam jeden z naszych sponsorów - Fortis Bank i za ten szczytny
gest serdecznie dziękujemy!!!

Pogoda tego dnia była piękna,
świeciło słonko i wiał miły
wiaterek, który sprawiał, Ŝe liście
na drzewach cudnie koncertowały
umilając nam pracę. W kopaniu
dołków pod sadzonki pomagali
nam nasi rówieśnicy z miejscowej
szkoły. Nikola posadziła juŜ
wszystkie
drzewka,
teraz
przechadza się i sprawdza czy
nikt nie potrzebuje pomocy.

Tak się sadzi drzewka!
Najpierw
trzeba
wykopać
odpowiednio duŜy dołek, potem
układamy w nim sadzonkę
sprawdzając czy jest jej
wygodnie w nowym miejscu i
czy Ŝaden korzeń się nie
podwinął. Gdy juŜ jesteśmy
pewni, Ŝe wszystko jest ok.,
młode
drzewko
ostroŜnie
obsypujemy ziemią. Lekcji
pokazowej udziela Łukasz,
Kamil, Krzyś, Agata i Tomek
bacznie się przyglądają.
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Po tak intensywnym
wysiłku fizycznym, nieco
zgłodnieliśmy,
wiec
trzeba było się posilić i
uzupełnić płyny. Takie
jedzonko pod gołym
niebem,
to
cudna
sprawa! na gałązce
siedzi
wróbelek,
w
trawie rechoczą Ŝaby, a
my
wcinamy
i
rozmawiamy!

KONIEC PIŁKARSKICH BOJÓW!
Dobiegły juŜ końca ligowe rozgrywki piłkarskie, teraz wszyscy udajemy się
na zasłuŜony odpoczynek i powoli myślimy o następny sezonie. MoŜe dopiero
dziewiąta lokata w tabeli dla wielu z Was będzie duŜym zaskoczeniem, ale
warto zauwaŜyć, Ŝe w tym roku nasz zespół został mocno osłabiony i w wielu
spotkaniach seniorskich graliśmy tak naprawdę juniorskim składem, a mimo to
udało nam się obronić przed spadkiem do drugiej ligi, choć wielu „fachowców”
przed sezonem nie dawało nam Ŝadnych szans na utrzymanie. Dzięki zaciętej
walce i dzielnej postawie wszystkich zawodników udało się! Cel osiągnięty!
ZOSTAJEMY W PIERWSZEJ LIDZE!
ROZGRYWKI W SEZONIE 2007/2008 – TABELA KOŃCOWA
1) Dolna
2) Osowska
3)Zjednoczenia
4)Bonifacego
5)Barska
6)Reymonta
7)Patriotów
8)Radość
9)Jaktorowska
10)Ognisko Starówka – spadek do drugiej ligi
11)6go sierpnia – spadek do drugiej ligi
12)Bohaterów – spadek do drugiej ligi
Do pierwszej ligi awansowały dwa zespoły: Konstancin oraz Gimnazjum
Specjalne nr 150.
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W ostatniej, szalenie dla nas waŜnej kolejce spotkań zmierzyliśmy się z
Ogniskiem Starówka. Wiedzieliśmy, Ŝe musimy wygrać to spotkanie, jeŜeli
chcemy pozostać w pierwszej lidze. I udało się. Co prawda nie było łatwo, ale
po zaciętym boju udało nam się zwycięŜyć 5-3. bramki dla naszego zespołu
strzelali: Dominik – 2 gole, p. Paweł – 2 gole oraz Łukasz – 1 gol. Na liście
najlepszych strzelców najwyŜej uplasował się Łukasz Brzeszcz z 19 trafieniami
(15 miejsce), kilka oczek za nim, z 11 golami znalazł się p. Paweł (19 miejsce),
a na miejscu 24 z 9 bramkami na koncie zapisał się Wojtek.
Oto kilka słów o naszych piłkarskich gwiazdach i gwiazdeczkach:
Łukasz Brzeszcz – kapitan druŜyny, zdecydowanie najlepszy gracz, jedna z
najbardziej wybijających się postaci w lidze.
Wojtek Kozłowski – obniŜył nieco loty, lecz niezastąpiony w grze defensywnej!
Kamil Zawadzki – coraz pewniejszy w obronie. W ataku musi jeszcze sporo
poprawić. Nie wystąpił w kilu meczach ze względu na nawał obowiązków
szkolnych. 1 gol
Piotrek Krawczyk – największe objawienie sezonu. Świetny bramkarz.
Mateusz Brzeszcz – podstawowy gracz zespołu. Jego talent wystrzeli juŜ w
niedługim czasie. Kapitan druŜyny młodzieŜowej. 2 gole.
Dominik Maciejczyk – grał tylko w trzech meczach. Z meczy na mecz rozkręcał
się. Zaliczył trzy trafienia.
Krzyś Bońkowski – zagrał w kilku meczach w podstawowym składzie, robi
duŜe postępy. 1 gol.
Grześ Bońkowski – zrobił największe postępy wśród maluchów. Często gra w
podstawowym składzie.
Adrian Pietura – bardzo poŜyteczny gracz. Wiele potrafi.
Sebastian Kamiński – solidny w obronie potrafi teŜ zaatakować. 1 gol.
p. Paweł – mózg druŜyny niczym Kazik Górski!!!
W naszej druŜynie wystąpili równieŜ: Jarek Dąbrowski, Kamil Zajkowski,
Damian Krawczyk, Tomek Miniakowski, Tomek Gancarz, Paweł Bogdalski,
Mateusz Maciejczyk, Patryk Kmieciak, lecz grali zbyt rzadko, aby moŜna było
ocenić ich boiskowe poczynania.
KĄCIK KORCZAKOWSKI
W ramach comiesięcznego kącika poświęconego naszemu Patronowi dołączam
fragment tekstu z przedstawienia poświęconego Januszowi Korczakowi.
Zachęcam do lektury!
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