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W tym wydaniu "PSZCZOŁY"
znajdziesz ankietę pn. „MOJE
WARTOŚCI”. Po wypełnieniu,
dostarcz ją do Biura PUTW.

Aby człowiek mógł skutecznie dążyć do osiągnięcia
wyznaczonych sobie celów, konieczna jest motywacja.

W lutym 2020 ruszyły kolejne pracownie w
ramach projektu FAMILY VALUES:

- pracownia artystyczna 
- Cooking Studio.

Powstała między innymi wspólnie z
seniorami przygotowana bomba
witaminowa w postaci zimowej sałatki
owocowej. ,,Pychotka" smakowała
wybornie. 
Czekamy na następne odsłony.
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CZY MOGĘ SPAĆ U BABCI?
Mamo, mogę dziś spać u babci?
Słyszałam dziś w pociągu,
kiedy odwróciłam się, 
aby zobaczyć dziecko, które przywróciło Mnie do przeszłości jednym zdaniem,
już go nie było.
Kiedy ten czas tak szybko minął?
Jesteśmy dorośli, pełni nudnych priorytetów.
Codziennie walczymy o coś, nawet nie wiedząc, czy tego naprawdę chcemy!
Kiedy w rzeczywistości taki
dom babci jest tym, czego wszyscy potrzebują, aby być szczęśliwym.
Dom babci to miejsce, w którym wskazówki zegara spędzają z nami wakacje i minuty tykają bez pośpiechu.
Dom babci to miejsce, w którym prosty talerz zupy i domowy chleb z mlekiem, mają pyszne smaki.
Dom babci to miejsce, w którym niewinne popołudnie może trwać wieczność z uśmiechem na twarzy i głową
fantazji.
Dom babci, wszystko jest
tajemniczo możliwe ... magiczne i bezproblemowe, pachnie miłością, lipą i poziomkami.
Dom babci to miejsce, w którym odnajdujemy resztki dzieciństwa naszych rodziców i naszego życia.
Ten luksus nie należy już do Mnie - niestety... Będzie trwał ze mną tylko w moich cudownych wspomnieniach...
Ale, gdybym mogła mieć jedno marzenie...
Miałabym zawsze to samo ...
Czy mogę dziś spać u babci? ❤

źródło: Sześćdziesiąt Sekund/ FB

Co to jest netykieta?
Netykieta to zasady zachowania, które odpowiadają na pytanie: jak zachowywać się w internecie? Reguły
zmieniają się tutaj z roku na rok, tak jak zmienia się internet. Zasady właściwego zachowania w sieci wywodzą
się z netykiet, które obowiązywały na grupach dyskusyjnych, forach czy kanałach IRC. O ile kanały IRC znają
dziś tylko nieliczni, o tyle większość korzysta z serwisów społecznościowych. To do nich odnosi się dzisiejszy
kodeks zachowań – netykieta w internecie. Celem netykiety jest stworzenie dobrych ram dla działania danej
społeczności internetowej oraz przeciwdziałanie takim zjawiskom jak: floodowanie, spamowanie, trollowanie
czy poke pismo. Nie ma jednej ustalonej odgórnie netykiety. W sieci obowiązują nas jednak te same zwyczaje,
które stosujemy w życiu: dobre maniery, kultura. Internetowe wypowiedzi podlegają też prawu karnemu i
cywilnemu. 
Najważniejsze, żeby pamiętać o drugim człowieku, szanować go i traktować kulturalnie. 

Podstawowe zasady netykiety
1. Szanuj innych i traktuj ludzi tak, jak chcesz aby traktowali Ciebie.
2. Sprzeciw się hejtowi.
3. Nie nadużywaj CAPS LOCKA.
4. Pisz po polsku.
5. Sięgnij do słownika.
6. Nie przesadzaj z emotikonami.
7. Nie trolluj.
8. Uważaj na fake newsy.
9. Szanuj prawo do własności w sieci.
10. Dbaj o prywatność swoją i innych.
11. Respektuj zasady grupy.
12. Miej umiar
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Ankieta "Moje wartości" / anonimowa/
Źródło do publikacji „Młodzi swojej małej Ojczyźnie”.

1. Na wstępie proszę podać informację do celów statystycznych:
Wiek
2. Płeć (zaznacz „X” we właściwym miejscu)  Kobieta    Mężczyzna
3. Według Ciebie sukces życiowy to: (podkreśl odpowiedź najważniejszą wg Ciebie)
a)  wysoki status majątkowy,
b)  szacunek społeczny,
c)  szczęśliwe życie rodzinne.
4. Według Ciebie wartości rodzinne to: (wypisz spośród podanych lub wpisz sam/
sama najważniejsze wg Ciebie wartości)
akceptacja drugiego człowieka, miłość, tolerancja( – liczenie się ze zdaniem innych),
empatia (- słuchanie bez krytyki, osądzania i pocieszania), szacunek, wolność (-
wspólne ustalanie granicy i respektowanie wyborów), styl komunikacji, czułość,
humor, wspólna praca, wspólna zabawa, wspólny odpoczynek, wkład w jakość
życia, uznanie, okazywanie wdzięczności, życzliwość.
a)  ……………………………………....
b)  ……………………………………..….
c)  …………….…………………………..
d)  ……………………………………....
e)  ……………………………………….
f)  ………………………………………..
5. Które zachowania warto pielęgnować? Możesz wykorzystać proponowane w pkt.
4.
a)  ……………………………………....
b)  ……………………………………..….
c)  …………….…………………………..
d)  ……………………………………....
e)  ……………………………………….
f)  ………………………………………..
6. A o których zapominamy? Możesz wykorzystać podane w pkt. 4
a)  ……………………………………....
b)  ……………………………………..….
c)  …………….…………………………..
d)  ……………………………………....
e)  ……………………………………….
f)  ………………………………………..
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7. U innych najbardziej cenię (zaznacz „x” w wybranym miejscu):
CECHA TO NIE JEST WAŻNE ŚREDNIO WAŻNE BARDZO WAŻNE

Pracowitość

Wysoka kultura osobista

Mądrość życiowa

Uprzejmość

Punktualność

Bezinteresowność

Systematyczność

Asertywność

Współczucie

Sprawiedliwość

Bycie człowiekiem z
pasją

Konsekwencja

Szczerość

8. Z kim rozmawiasz o wartościach ? Możesz podkreślić 3 odpowiedzi.
a)z rodzicami, b) z rodzeństwem, c) z przyjaciółką/ przyjacielem,  d) z nauczycielem,  e)z
rówieśnikami z klasy,  f) z nikim
9. Co wpływa najbardziej na wybory (preferencje) dzisiejszej młodzieży? Wybierz 2 odpowiedzi,
możesz też udzielić własnej odpowiedzi: a) rodzina, b) rówieśnicy,  c) reklama,  d) moda, e)media, f)
idole,
10. Oszacuj, w jakim stopniu poniższe stwierdzenia pasują do Ciebie. Każde stwierdzenie oceń
według poniższej pięciostopniowej skali: 0 – nie; 1 – raczej nie; 2 – przeciętnie; 3 – raczej tak; 4 – tak.
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NR PYTANIA 0
PKT

1
PKT

2PKT 3
PKT

4
PKT

1 Lubię zadania, które mogę wykonywać samodzielnie, bez
nadzoru i rozkazów

2 Szacunek i uznanie innych ludzi, to coś, o co warto walczyć w
życiu.

3 Ktoś, kto zarabia dużo to z pewnością szczęśliwy i zadowolony
człowiek

4 Lubię organizować i kierować pracą innych osób

5 Brawa i oklaski, miejsce na podium to moje marzenia

6 Lubię wymyślać nowe rozwiązania, pomysły, projekty.

7 Wdzięczność i radość innych ludzi, to dla mnie ogromna
satysfakcja.

8 Praca zawodowa musi dawać człowiekowi możliwość pełnego
rozwoju osobowości

9 Życie rodzinne to absolutna baza i podstawa do osiągania
satysfakcji w życiu

10 W wybranym przez siebie zawodzie chciałbym zostać
prawdziwym ekspertem.

11 „Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem”, to maksyma, której
staram się przestrzegać.

12 Pragnę, aby moja praca była doceniana przez grono znajomych
i rodzinę.
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11. Kto w rodzinie jest strażnikiem wartości rodzinnych? ………………………..,
…………………………………, ………………………………,
12. Czy warto pielęgnować wartości rodzinne? Jakie mamy z tego korzyści?
…………………………………………………………………………………………………………………
13. Jaki wpływ, Twoim zdaniem, wartości rodzinne mają w rozwoju młodzieży i w jej dojrzewaniu do
dorosłości?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

CD. 10
NR PYTANIE 0

PKT
1
PKT

2
PKT

3
PKT

4
PKT

13 Lubię drogie i luksusowe przedmioty

14 W grupie często przewodzę działaniom innych osób

15 Praca zawodowa musi dawać mi możliwość awansu i
rozwoju.

16 Być kreatywna i twórczą osoba to bardzo ważne w życiu
człowieka

17 Lubię organizować pomoc dla innych ludzi.

18 Nie wolno zmarnować w życiu tego , w co wyposażyła na
„matka natura”.

19 Założenie rodziny, dbanie o jej dobro i bezpieczeństwo to
dla mnie bardzo ważny cel w życiu

20 Rozwój nauki i wiedzy jest naczelnym zadaniem ludzkości.

21 Staram się wykonywać takie zadania, które mogę
wykonywać sama od początku do końca
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Dżesika z chowu
klatkowego...

.

"Formatujemy
te biedne dzieci
na obraz i
podobieństwo
naszych
wyobrażeń o
małym
człowieku
sukcesu. Co
nam nie wyszło
– wyjdzie im! I
cała para idzie
w projekt
„Dziecko”.
(...)Dwujęzyczne
przedszkola

to już za mało
(...). Teraz są
dwujęzyczne
żłobki, zabawki
koniecznie
muszą być
edukacyjne już
od pierwszego
miesiąca życia,
(...)
A dalej jest tylko
gorzej".
-źródło FB

Pracownia
artystyczna
w ramach
projektu
,,Family
Values -
oferta dla
mojej
przyszłości i
sposób na
dobrą
zabawę" już
działa.

Nasze prace
będzie
można
zobaczyć na
specjalnej
wystawie i w
publikacji
młodych dla
swojej małej
ojczyzny.

Młodzież  buduje relacje rówieśnicze
i rozwija pasje artystyczne...

"Mieć miejsce, do którego się wraca, to mieć
dom".

.
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Kuchnia Babci to kuchnia dzieciństwa,
smacznych łakoci, ulubionych dań...

ZESPÓŁ
REDAKCYJNY

.

PRACOWNIA
DZIENNIKARSKA

E. KOŁODZIEJ
A. LIS
A. NACHYŁA
M. MATŁA
J. PAJESTKA

OPIEKUN:
JOLANTA
KALISZ

Pracownia -
"Cooking
studio" to
wspólne
przygotowanie
potraw
regionalnych.

Warsztaty z
cyklu
"Gotuj z
babcią" pod
opieką
prowadzącego
seniora.
Kultywujemy

zwyczaj
wspólnego
przygotowania
i 
spożywania
posiłku.

Miejsce:
Wiejski Dom
Kultury w
Kamienicy.

„Życie rodzinne nie składa się z wielkich spraw.Składa się z
nie-wydarzeń:posiłków,kłótni,wspólnego czytania książek...” 

.
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