
W dniu 14.09.2014 r., razem z wychowawcami : p. śnią Zakrzewską i p. Grzesiem 

Danilewiczem pojechali my na XII Spartakiadę Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych Województwa Warmińsko-żazurskiego, do źortowa. Na początku 

odbył się pokaz karate. Według dostępnych mi ródeł wyczytałam, i  w tym roku w 

rywalizacji wzięło udział około 500 zawodniczek i zawodników z 23 placówek, w wieku 

7 do 18 lat. W tym dzieci z naszego domu, byli to m.in. aneta śndrzejczyk, Natalia 

Łopato, źamil żichalak, żichał Łopato, źrzysztof Chociłowski oraz Jacek 

Chociłowski. Tego roku udało nam się zdobyć jeden medal, zdobył go Jacek, w skoku 

w dal, zajął I miejsce. Organizatorzy Spartakiady, jak co roku zadbali o to, by nikt 

nie był głodny. żimo to, e nie wszyscy zdobyli my medale, ka dy wietnie się bawił. 

XII SPARTAźIADA PLACÓWEź OPIEźU CZO-WYCHOWAWCZYCH 

WOŹEWÓDZTWA WARMI SźO-MAZURSKIEGO 

21 listopada — Dzie  Pracownika Socjalnego 

Wrzesień  -  Listopad 

Rok 2014 Numer 1  

Gry liniaki z ulicy źrótkiej  

W tym numerze: 

Narodowe czytanie  2 

Wywiad z nowym 

pracownikiem DdD  

3 

Okiem 

Przemądrzałej 
4 

  

Higiena jamy ustnej 5 

źoła zainteresowań 6 

Rozrywka 7 

Dom dla Dzieci 

Ważne tematy: 
 Higiena jamy ustnej— 

takie proste a nie zawsze 

o tym pamiętamy.  

   

Aktualności z życia Domu dla Dzieci im. M . Lengowskiego w Gryżlinach 

 Wychowywać dzieci to nielada wyzwanie, 
ten trudny proces wymaga od nas dorosłych 
szczególnych  i niezwykłej  wra liwo ci na 
drugiego człowieka. Często towarzyszy mu 
zwątpienie i rozczarowanie, a nawet zniechęcenie. 
żądry opiekun potrafi jednak przezwycię yć 
trudno ci i stawić czoła przeciwno ciom . W ten 
wyjątkowy dzień Redakcja gazetki yczy 
wszystkim pracownikom naszego Domu wytrwało ci 
i  niewyczerpanej wiary, e Wasza praca ma sens. 



 

6 września 2014 r.  nasz Dom, w związku z Narodowym 

Czytaniem powieści  H. Sienkiewicza odwiedził : Starosta 

Powiatu Olsztyńskiego Pan Mirosław Pampuch, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie Pan 

Arkadiusz Paturej, Sekretarz Gminy Stawiguda Pan Ryszard 

Ziemba oraz przedstawicielka grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Rusi 

Pani Wioletta Chomentowska, którzy wraz z Dyrektorem naszego domu Panią Jolantą 

żuszczanowską, odczytali fragmenty ksią ki  „W pustyni i w puszczy” H. 

Sienkiewicza. Ale spokojnie, bez nerwów nie tylko dorośli się  udzielali, do wspólnego 

czytania przyłączyły się tak e Wioletta Ruszczyńska i Natalia Łopato. W trakcie 

naszego czytania źmilia Piekarska i Izabela Sokolnicka na płótnie malowały, to co 

sobie wyobraziły. Po wysłuchaniu fragmentów odbyły się tak e konkurs oparty na 

przeczytanych fragmentach powieści H. Sienkiewicza oraz  konkurs na temat Marii 

Zientary Malewskiej, której 120 rocznicę urodzin ostatniego czasu świętowaliśmy, ale 

równie  o Ignacym Krasickim. Za prawidłowe odpowiedzi dostaliśmy drobne 

upominki które sprawiły nam ogromną radość. Odbył się tak e pokaz 

siedemnastowiecznego Sarmaty, w tradycyjnym stroju. Zaprezentował się nam  

Marcin żulczyński reprezentant Spółdzielni Socjalnej ywa Historia zajmującej się 

rekonstrukcjami historycznymi. Opowiedział nam o kulturze sarmanckiej i 

przeprowadził trening szermierki dla osób chętnych. Myślę, e to była ciekawa 

inicjatywa i ka dy z nas spędził miło czas. 
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WYWIAD Z NOW  WYCHOWAWCZYNI  DOMU DLA 

DZIECI W GRY LINACH PANI  MONIź  BALSAM 

 

Źak się Pani nazywa? 

Monika Balsam 

Sk d Pani pochodzi? 

Pochodzę z Powiatu Braniewskiego. 

Co Pani lubi robić w wolnym czasie? 

Żubię chodzić na spacery, lubię czytać ksią ki, oglądać filmy, 

głównie spać. 

Źakie lubi Pani czytać ksi żki i jakie filmy ogl dać? 

źa dą ksią kę, która wpadnie mi w ręce i po kilku stronach mam ochotę ją dalej czytać. 

Filmy : horrory, thrillery, psychologiczne, obyczajowe, natomiast nie cierpię komedii 

amerykańskich. 

Co skłoniło Pani  do pracy w naszym domu? 

Chęć pomocy dzieciom, a tak e miło ć do miasta Olsztyn i chęć zamieszkania w okolicy 

tego miasta. 

Źakie odniosła Pani wrażenie po przepracowanym czasie? 

Bardzo dobre, ju  Was pokochałam. 

Czy chciałaby Pani prowadzić zajęcia tematyczne z nami? Źakie? 

żoje zainteresowania krą ą wokół przemocy wobec kobiet, więc zajęcia mogłyby być 

związane z tym tematem.  
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Okiem Przem drzałej Myszy  

 

Moi Drodzy Mysiosłuchacze. Witam Was po długiej przerwie i od razu zabieram się za mędrkowanie. Przede 

wszystkim mój ciekawski nos wyśledził kilka ubytków wśród mieszkańców zacnego, gry lińskiego Domu. Kilkoro 

Waszych kolegów opuściło jego mury, chocia  na mysi nos sądzę, e nie spodziewali się takiej kolei rzeczy. 

Osoby te, ale tak e wielu z Was moi drodzy było przekonanych, e prezentowanie zachowanie typu: lekcewa enie 

osób, które opiekują się wami, wulgarność, brak kultury osobistej, nadu ywanie niezdrowych i zagra ających 

zdrowiu i yciu substancji, nie realizowanie w sposób właściwy obowiązków ucznia w tym wagary, itd. itp. ujdzie 

na sucho.  

Zdawało się tak e, e cierpliwość opiekunów jest niezniszczalna, a okazało się, e nawet platynowe tarcze 

chroniące ich przed Waszymi ciosami uległy skruszeniu.  

Stare przysłowie, które znam, jako stara i długo ju  węsząca Mysz brzmi „póty dzwon wodę nosi póki się ucho 

nie urwie” – znaczy to, e warto w świadomości zakodować sobie fakt przychodzenia konsekwencji ka dego 

zachowania bezwzględnie zawsze nawet, je eli czas ich nadejścia wydłu a.  

Pomyślcie o tym, kiedy następnym razem znów będziecie wadzić się w Wychowawcą albo krzyczeć na Panią 

Dyrektor albo wędrować uliczkami zamiast pilnie uczyć się w szkole J Swój nos wtykam wszędzie wiem, więc, e 

ci, co odeszli z sielankowej dolinki gry lińskiej chętnie wróciliby tu piechotka, chocia  dzielą ich spore kilometry.  

Mam wreszcie okazje te  pomarszczyć mój mysi nos tym razem z radości. Z inicjatywy Pani Dyrektor z 

naszym Domem współpracę podjęli dziennikarze żazety Olsztyńskiej. Na mysi instynkt czuję, e są wśród Was 

przyszli dziennikarze i pasjonaci węszenia. Jak wiecie Przemądrzała Mysz uwielbia stukać swoja szarą łapką w 

klawiaturę wiec tym bardziej moje serducho puka 100 razy szybciej, kiedy widzę wasze zaanga owanie i pasję 

pisania nowin gazetowych. Mam nadzieje, e nie zrezygnujecie z poszukiwania dziennikarskich szlaków i 

stworzycie w Domu nowy redaktorski team. Trochę się nawet boje konkurencji, ale czegó  stara Mysz nie 

wytrzyma ;-).  

Swoją drogą sporo się w ostatnim czasie w gry lińskiej przystani dzieje — dziennikarze, Starosta i jego 

przyjaciele, rycerz…. a  dech zapiera przy wymienianiu.  

Je eli ktoś nie wie pędzę wyjaśnić, e wizyta Starosty i innych zaproszonych gości związana była z super 

inicjatywą, jaką zapoczątkował Prezydent Polski B. Komorowski, a mianowicie Narodowym Czytaniem. W tym 

roku cały kraj czytał dzieła H. Sienkiewicza. Nasi szanowni goście przenieśli słuchaczy w daleką krainę, po której 

wędrowali wraz ze Stasiem i Nel.  

Ciekawe i godne dostrze enia jest to, e zawsze w takich sytuacjach potraficie Drodzy Moi  

  mysi przyjaciele zachowywać się idealnie i godnie reprezentować gry lińskiej domostwo. 

Tyle na ten raz, przed nami zimowe wieczory i okazje do długich rozmów, poszukiwania własnych 

zainteresowań i integrowania się z innymi mieszkańcami Domu. Zachęcam Was do zanurzenia nosa w dobrej 

ksią ce, ona przeniesie Was w odległe światy i pozwoli oderwać się od trudnych spraw ycia codziennego.  

Dla tych co mają alergię na czytanie polecam zajęcia manualne podczas których mo ecie tworzyć istne 

arcydzieła plastyczne ale bardzo praktyczne i potrzebne zimą własnoręcznie wydziergane elementy garderoby. 

Zapewniam, e takie spędzenie wolnego czasu przyniesie Wam satysfakcję i uchroni przed „ciemną stroną mocy”.  

żdyby jednak taka ciemna chmura zaczynała przesłaniać Wam świat, w którym yjecie i nawet energiczne 

przecieranie oczu tego nie zmienia skorzystajcie z  dobrodziejstwa jakim jest  rozmowa z psychologiem czy  - to 

osoby które naprawdę znają sposoby na odczarowanie rzeczywistości i przywrócenia w nim kolorów.  

Nie wstyd cie się i nie obawiajcie prosić o pomoc czy poradę — nawet taka stara Mysz jak ja musi czasem 

poprosić drugiego człowieka o pomoc i wsparcie bo nie mo e ud wignąć cię aru codziennych problemów. To 

wspaniałe, e macie do kogo zwrócić się w chwilach gdy wszystko  się niedorzeczne i bezsensu — szanujcie to.  



Higiena jamy ustnej  

 

Stomatolodzy alarmuj  - wielu z nas nie dba 

prawidłowo o higienę jamy ustnej! Źakich zasad 

powinniśmy przestrzegać by we właściwy sposób 

dbać o higienę i zdrowie jamy ustnej? 

 

1. Myj zęby minimum dwa razy dziennie, a najlepiej po ka dym posiłku, a po 

wieczornym myciu nic ju  nie spo ywaj. 

2. Optymalny czas szczotkowania to około 2-3 minut. Zbyt szybkie mycie nie usunie 

wszystkich zanieczyszczeń i bakterii, natomiast wydłu ony czas szczotkowania mo e 

skutkować podra nieniami dziąseł nawet nadmiernym ścieraniem szkliwa. 

3. Skonsultuj ze stomatologiem wybór właściwej dla swoich zębów szczoteczki i 

pasty. 

4. Przynajmniej raz dziennie u ywaj nici dentystycznej po myciu zębów, w celu 

pozbycia się zanieczyszczeń z przestrzeni miedzy zębowych. Do tego celu zawsze 

u ywaj nici woskowanych z fluorem, które zapobiegają powstawaniu ubytków 

stycznych oraz chorób dziąseł. 

5. Nie zapominaj o higienie języka, na którym rozwija się wiele bakterii grzybiczych. 

U ywaj do tego celu specjalnych, gumowanych elementów szczoteczek, lub twardej 

szczoteczki do zębów, ale nie tej, której u ywasz do mycia zębów! 
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źoła zainteresowań dla naszych 
wychowanków 

Dla zabicia nudy i poszerzenia własnych 

zainteresowań proponujemy naszym wychowankom 

udział w  organizowanych przez wychowawców 

kołach zainteresowań. Prezentujemy poni ej 

propozycje wychowawców: 

Anna Burcz – zajęcia informacyjne 

Anna Zakrzewska – zajęcia krawieckie 

Monika Balsam – „ babskie sprawy” 

Bożena Fidurska – „porada na wszystko” 

Izabela Miakota – zajęcia plastyczne 

Magdalena Stachacz – gazetki ścienne 

Dorota Moryc - zajęcia kulinarne 

Izabela Danilewicz – zajęcia teatralno - 

dziennikarskie 

Grzegorz Danilewicz – zajęcia sportowe 

Uwaga! Chętnych do udziału w  konkretnych zajęciach prosimy o składanie 

podpisanych karteczek z nazwiskiem wychowawcy i tematem zajęć przez 

tydzie  od dnia ukazania się gazetki. Je eli proponowanym kołem 

zainteresują się minimum 4 osoby te spotkania odbywać się będą regularnie raz 

w tygodniu, w dniu pracy prowadzącego je wychowawcy.  
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Rozrywka  

- Halo, policja? 

- Tak. W czym mogę pomóc? 

- Dwie dziewczyny biją się o 
mnie. 

- Więc w czym problem? 

- Gruba wygrywa...  Idzie facet brzegiem Wisły. 
Widzi faceta klęczącego i pijącego 
wodę z rzeki. 
Spacerowicz woła: 
- Co pan robi? Niech pan nie pije! 

Otruje się pan, chemikalia i odpadki! 
- Was? Ich verstehe nicht! 

- Powoli, bo zimna.  

Siedmiolatka powiedziała rodzicom, e 
Jasiu pocałował ją dzi  w obecno ci całej 
klasy.  

- Jak to się mogło stać? - zdziwiła się 
matka.  

- To nie było proste - przyznała młoda 
dama - ale trzy kole anki pomogły mi go 
złapać i przytrzymać.  

- źiedy kotu dokuczają 
zęby? 

- Jak go psy gryzą.  

Chuck Norris wią e 
buty na rzepy.  

Tylko Chuck Norris umie napisać 
sms'a na kalkulatorze!  

Przychodzi dresiarz do 

baru i mówi: 
- poproszę frytki 
- przykro mi, ale nie 

mamy ziemniaków 

- to zjem z chlebem  

żama pyta się Jasia: 
- Czemu masz mokre 

włosy? 

- Bo całowałem rybki 
na dobranoc.  

Podczas kolędy ksiądz wręczył małemu Jasiowi 
obrazek z wizerunkiem więtego. żały obejrzał 
obrazek i pyta:  

- żasz więcej?  

źsiądz dał mu jeszcze cztery. żały pooglądał 
wszystkie i pyta:  

- A z dinozaurami masz?  
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Poziomo 

 3. wróżysz sobie, bo chcesz ją poznać 

 5. zaczyna się wkrótce po Andrzejkach 

 6. sposób przepowiadania przyszłości 

 8. lejemy go przez ucho klucza 

 9. najlepsza pora na andrzejkową zabawę 

 11. miesiąc, w którym obchodzi się Andrzejki 

Pionowo 

 1. wróżą sobie panny i ... 

 2. inaczej wróżba 

 4. rychło chce go wziąć panna 

 7. święto wróżb 

 10. w popularnej wróżbie ustawiamy je kolejno w 
kierunku drzwi 

źRZY ÓWźś śNDRZEJźOWś 

Skład Redakcji: 
1. Redaktor naczelna — Natalia Łopato 

2. Opiekun gazetki — Izabela Danilewicz 

3. Dział techniczny — Grzegorz Danilewicz  


