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Moje wartości -
zapraszamy do
udziału w ankiecie

Jak zaplanować własny rozwój? Realizujemy projekt
FAMILY VALUES w ramach programu RÓWNAĆ SZANSE

Family values PUTW

fv

"Czy wiesz, co tak naprawdę jest
dla Ciebie ważne w życiu?
Czy znasz swoją hierarchię
wartości? Zanim zaczniesz

skutecznie i efektywnie wspinać
się na drabinę swojego sukcesu,

sprawdź, czy ta drabina jest
oparta o właściwy budynek".
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Wkrótce ogłosimy regulamin nowego konkursu
literackiego - bądźcie na bieżąco!

"LITERACKI SMS" 
 X Ogólnopolski Konkursu Literacki

Piszesz?
Dołącz do nas...

I miejsce
Kinga Jarco 
II miejsce
Klaudia
Kmiecik
II miejsce
Emilia Nowak
III miejsce
Zuzanna
Wierzbowska
III miejsce
Sandra
Ogińska

GRATULUJEMY
ZWYCIĘZCOM ELIMINACJI
SZKOLNYCH!

TRZYMAMY KCIUKI ZA
POWODZENIE NA
DALSZYCH ETAPACH
KONKURSU

O wschodzie
piękna, w nocy
zaś szkaradna.

Gdy zajdzie
słońce, 
w smoka się
zamieniam.

Rozkładam
szeroko smocze
ramiona...
I w piękno
jestem
zdobiona.
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CZY WARTOŚCI RODZINNE NADAL ISTNIEJĄ?

Zaufanie, komunikacja 
i miłość...

MIŁOŚĆ
I SZACUNEK

Niestety, w
dzisiejszych
czasach więzi
rodzinne nie są
pielęgnowane i
większość o
nich zapomina
(...)Stare
tradycje, takie
jak wspólna
kolacja lub
przeglądanie
starych zdjęć,
odchodzą w
niepamięć...
Wartości

rodzinne, takie
jak miłość i
szacunek,
powinny być
pielęgnowane,
ponieważ w
dzisiejszych
czasach one
zanikają i ludzie
o nich
zapominają.

Zacznijmy od tego, że nie każdy wie, co to są wartości rodzinne. 
Rzadko kiedy ktoś ma dwójkę rodziców, a ktoś inny jest na przykład z domu dziecka -
takie są realia dzisiejszych czasów.
Wartości rodzinne przekazują nam właśnie rodzice. I nie chodzi tu o pieniądze czy
nowe ciuchy... To COŚ, czego mogą nas nauczyć właściwie tylko oni. 
Jak mamy to zrozumieć bez nich? Na to pytanie nie będzie odpowiedzi, ponieważ
uważam, że się nie da.
Wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie to często fundamenty następców, a
także po prostu wsparcie, które jest równie ważne.

Przechodząc do sedna, życzę każdemu życia w szczęśliwej i dobrze funkcjonującej
rodzinie, a jeżeli taką masz, to po prostu to szanuj, bo być może jesteś jednym z
nielicznych.

Wartości
rodzinne to
ciekawy temat,
ponieważ
definicji nie
można znaleźć
w internecie
(...). Ja
zostałem
wychowany na
wartościach
zaufania,
komunikacji i
miłości.
Te trzy wartości
dobrze

wdrożone,
mogą zdziałać
cuda, ale nie
można też z
nimi przesadzić.
Co się stanie,
gdy zaufania
będzie za dużo?
(...)

Wartości rodzinne nadal
istnieją?
Tak, istnieją, ale nie każdy się do
nich przywiązuje. zastosowuje,
działa według nich czy po prostu
nie doświadcza ich u siebie. (....)
Wartości rodzinne są nabyte, nie
posiadamy ich od chwili
narodzenia. (...)
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Nowoczesność w rodzinie...

W rodzinie raźniej STRATEGIA DLA
MŁODYCH

31 stycznia
2020 r.
przedstawiciele
naszej Rady
Młodzieży
uczestniczyli w
podsumowaniu
projektu
pt.”Wind of
Youth”, który
miał na celu
wypracowanie
Strategii dla
Młodzieży
Województwa
Opolskiego �

MOFUS gotowy
do działania!

fv

W dzisiejszych czasach rodzina jest całkiem inna niż ta, o której
opowiadają nam rodzice.
 Kiedyś, jak na kogoś ojciec spojrzał ze zgrozą, to stawało się na
baczność lub magicznie ulatniało do swojego pokoju.

Teraz jest całkiem inaczej. Wyjście do znajomych na imprezę (bez
problemów) to standard. Ale nasi rodzice pamiętają czasy, w
których można było o tym tylko pomarzyć. Zazwyczaj taka chęć
wypadu kończyła się serią wywiadów, niczym na przesłuchaniu w
prokuraturze.(...)Dzisiaj modne jest wychowywanie dzieci
bezstresowo, a słowo uczeń można tłumaczyć na: "osobnik, który
szkołę zaszczyca swoją obecnością" (...). Dzisiejsze pięciolatki, czy
już nawet trzylatki, potrafią uruchomić komputer, zabić w grze
przeciwników, albo zmienić dźwięk w komórce ( czasem już
własnej), ale nie znają wierszy Brzechwy, które my recytowaliśmy
(...)

Dom to ciepłe
cztery ściany i
te wspomnienia
tworzone
razem. Miłość.
Ale czy to
jeszcze istnieje?
(...) Modne stało
się życie chwilą
i przekonanie,
że nie warto się
ograniczać, a
trzeba korzystać
z życia.(...)
Przyjęty
sposób:

za młodu się
wyszaleję, a
później będę
poważnym,
zmieniliśmy na:
bawmy się póki
żyjemy i mamy
siłę,
ewentualnie
jeszcze
dodając:
będziemy
martwić się na
starość.

jk
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W  programie RÓWNAĆ SZANSE 2019 jest z nami 97 grup
z 16 województw; to 20 edycja programu!

Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy?
Dokąd zmierzamy?

Kim jestem?

fv

LITERACKI
SMS – POEZJA
I PROZA NA
160 ZNAKÓW
pod hasłem
Skąd
przychodzimy?
Kim jesteśmy?
Dokąd
zmierzamy?

Patronat nad
konkursem
sprawują:

Minister
Edukacji
Narodowej,
Wojewoda
Śląski, Starosta
Lubliniecki

ZACHĘCAMY
DO UDZIAŁU

Kim jestem?

Jestem 
liściem 
jednym z wielu,

który spada 
z drzewa 
przy porywie
wiatru. 
Upada 
na ziemię 
i znika 
w otchłani
czasu.

jk
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CZAS UCIEKA
Będąc na wakacjach w nadmorskiej miejscowości, bardzo krytycznie obserwowałam znajdujących się tam
ludzi. Na plaży, późnym popołudniem, były dwie rodziny. Jedna z nich, wcale nie nadzwyczajna. Mama
spędzała czas w social mediach, tata pracował na swoim laptopie. Około 9 letnia dziewczyna – ich córka –
biegała po plaży, bawiąc się, ale ciągle domagała się uwagi. Ci jednak wciąż odpowiadali, że nie mają czasu.
Mała odchodziła rozczarowana, by po dłuższej chwili spróbować znowu. Była przez to niesforna i nie chciała
słuchać, jeśli już do niej mówili. Obserwowałam to i postanowiłam zapytać, czemu tak jest. Odpowiedzieli, że
mała dopiero wróciła z kolonii, więc już miała się z kim bawić, teraz oni przyjechali odpocząć, a ona dobrze się
bawi sama. „ Przecież krzywda się dziecku nie dzieje” – usłyszałam, podziękowałam za rozmowę i odeszłam.
Owszem nie dzieje się krzywda, ale takie samotne zmaganie się ze światem w towarzystwie „zastępczych
matek i ojców” w postaci opiekunów czy trenerów na obozie czy w szkole nie zapewnia dziecku prawidłowego
rozwoju emocjonalnego. Będzie ono brało przykład z rodziców i będzie powielało te wzorce także wobec
swoich dzieci.
Niedaleko mnie siedziała inna rodzina. Rodzice około 40 i mały chłopiec. Od kilku dni widziałam, ż rodzice
wciąż się z nim bawią, a kiedy się zmęczą, chłopiec grzecznie kładzie się obok mamy i razem czytają książki
lub rozmawiają. Zapytałam również ich, jaki jest sekret takie zachowania dziecka. Kobieta opowiedziała mi, że
mają starszą córkę w wieku 19 lat, która zmaga się z ciężką depresją. Ile razy na nią patrzą, zawsze boli ich
serce, że do tego doprowadzili. Oczy otworzyła im dopiero jej próba samobójcza. Powiedziała, że wychowywali
ją jak tamta druga rodzina. Nie interesowali się nią, nie rozmawiali i mogło się to skończyć tragicznie. Obiecali
sobie, że nie dopuszczą, by to samo stało się z ich synem. Ojciec dziecka powiedział mi, że dla nich
najważniejszą wartością w rodzinie jest zaufanie i rozmowa. Ich brak prowadzi do zguby, nie można tego
zatracić w erze wysoko rozwiniętych technologii, pędu świata i toksycznego wyścigu szczurów. Warto
rozmawiać i słuchać bliskich, bo mają wiele do powiedzenia, jest dla nich niesamowitym oparciem, zwłaszcza w
ciężkich sytuacjach. Mama chłopca dodała, tylko kilka słów: „czas ucieka, nigdy nie wiadomo, co przyniesie
najbliższa przyszłość. 

Szkoda czasu na niepotrzebne przeglądanie kolejnych stron internetowych, czy poradników. Trzeba być, a nie
mieć”. Podziękowałam i odeszłam.
Wtedy, wpatrując się w spokojne morze, przypomniałam sobie słowa znanego człowieka N. Vujicica: „Życie nie
polega na tym, by mieć – chodzi raczej o to, by bardziej być”.  Człowiek, który urodził się bez rąk i nóg. Całe
dzieciństwo zmagał się z ogromnymi problemami. Ma za sobą wiele nieudanych prób samobójczych. Jednak po
kilku latach zrozumiał, co tak naprawdę jest dla niego ważne. Jego największą wartością jest rodzina,
kochająca rodzina, która mimo wielkiego cierpienia zawsze go wspierała od samego początku. Jak mówi Nick:
„Jesteśmy nieustannie bombardowani komunikatami utwierdzającymi nas w przekonaniu, że jeśli chcemy
poczuć się szczęśliwi i docenieni, jeśli chcemy być ludźmi sukcesu, musimy najpierw zadbać o swój wygląd,
zakupić odpowiedni samochód i prowadzić odpowiedni styl życia”. 

Problemem współczesnego świata jest absolutny brak czasu i pęd za pieniędzmi oraz bycie najlepszym.
Potrafimy zrównać wartość rodziny z pracą, wszystko to jest naszym priorytetem, podążamy ślepo za celem,
którym są pieniądze i sukces w oczach innych.

Staramy się nie myśleć o tym, co nas przytłacza, nie znajdujemy czasu dla rodziny, przyjaciół czy nawet hobby,
a tym bardziej modlitwę, przystanek, który może dać wiele do myślenia. Wciąż mamy wymówkę, że nie mamy
czasu. Nie mamy go dla rodziny, ani na zastanowienie się, co w gruncie rzeczy jest ważne w naszym życiu.
Unikamy ciszy, planujemy swój dzień od rana do wieczora, tak, aby nie została nam chociaż odrobina czasu.
Boimy się, że odkryjemy, że tak naprawdę nie jesteśmy szczęśliwi i zatraciliśmy wszelkie wartości. Może
czasem warto zatrzymać się w tym pędzący, niczym struś pędziwiatr, świecie i zastanowić się, co właściwie
robimy ze swoim życiem?
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Rzeczy materialne
...

...a wartość
rodziny

„Rodzina
oznacza, że
nigdy nie
jesteś sam” 

„Życie
rodziców
jest księgą,
którą
czytują
dzieci” 
– św.
Augustyn

W życiu każdy z
nas dąży do
swojego
wymarzonego
celu. Uparcie i
intensywnie
robimy
wszystko, aby
każda sprawa,
na której nam
zależy, udawała
się  rozwiązać
bezproblemowo.
Od dziecka
wpajano nam,
że tylko dzięki

nauce i ciężkiej
pracy jesteśmy
w stanie godnie
żyć.
Tak , to prawda,
ale w tym całym
pędzie
zapominamy o
jednej, można
powiedzieć
najważniejszej
rzeczy: rodzinie
i jej wartościach.

Obecna
technologia jest
w stanie
zastąpić nam
wszystko,
oprócz uczuć.
Telewizor,
laptop czy
konsola nie
doda otuchy w
złych chwilach i
samotności.
Nawet nowe
auto nie da
poczucia
bezpieczeństwa

oraz ciepła
drugiej osoby.
(…)

"Zatracając wartości rodzinne, tracimy także w
sobie człowieczeństwo, bo bez doznania opieki,
miłości, troski oraz szczęścia stajemy się zimni i
bezuczuciowi dla otaczających nas osób (...)"

jk

"Rodzina to
silnik
umożliwiający
podbój świata,
a zarazem
bunkier, w
którym można
się schronić".

Maxime
Chattam

„Mieć miejsce,
do którego się
wraca, to mieć
dom. Mieć
osobę, którą się
kocha, to mieć
rodzinę. Mieć
obie te rzeczy
to prawdziwe
błogosławień-
stwo” – Richard
Paul Evans.

cs
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Ruszyła pracownia ,,Cooking studio" projektu ,,Family
Values. Wspólnie przygotowaliśmy bombę witaminową...

Zespół
redakcyjny:

M. Matła
A. Lis
A. Nachyła
E.
Kołodziej
J. Pajestka

Opiekun:
Jolanta
Kalisz

Mój kochany
dom

Słowo DOM 
zawsze
kojarzyło mi się
z czymś
przyjemnym,
ciepłym.
Szczególnego
znaczenia
nabierało
zwłaszcza w
okresie świąt,
kiedy to
zjeżdżała się
cała rodzina,
aby zasiąść
przy jednym
stole. 

Opowiadanie
dawnych
wspomnień
nabierało
wtedy jeszcze
większego
znaczenia niż
kiedykolwiek.
Śmiejąca się
ze swoich
dziecięcych
wybryków
babcia i
dziadek
opowiadający

o wojnie oraz
swoich pasjach
– były to chwile
warte więcej
aniżeli
wszystkie
skarby świata.

Dziś, kiedy nie
ma już z nami
tych barwnych
postaci, ze
łzami w
oczach, a
zarazem
uśmiechem

na twarzy,
zasiadamy przy
jednym stole,
aby
powspominać
te miło
spędzone wraz
z nimi chwile.
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