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odwiedzanych przez dziewczęta

Obóz w Rożnowie
Sprzątanie
Ten obóz polegał na sprzątaniu… za pieniądze…
Sylwia z Moniką posprzątały najwięcej pomieszczeń 8
domków, kuchnie, łazienkę, taras, oczyściły taras z
chwastów itp. … w sumie zarobiły 235zł. Nie było
prądu ani wody co 3 dni jeździliśmy na drugą stronę
żeby się wykąpać, a Tereska, Patrycja i p. Jola kompały
się w deszczówce… Anka Jaroszewska strasznie dawała
popalić więc wróciła do ośrodka…

Obóz w Przeczycach!!!;***
Początkowo było nas mało, później zaczęło się nas mnożyć …
Pogoda nam nie sprzyjała, ale nie traciłyśmy wakacji. Zwiedzaliśmy dużo miejsc,
byłyśmy również w Pałacu w Będzinie, wszystko było takie piękne: złote lustra, krzesła,
łóżka przepiękne firany, które były niesamowicie inne od tych wszystkich, miały różne
falbanki itp. Ten zamek najbardziej utkwił mi w głowie. Zwiedzaliśmy również sale tortur, w
których torturowano ludzi, było ich dużo. Były różne przedmioty tortur, nawet było całe
krzesło w kolcach, wpadłam na nie, bo chciałam usiąść, ale kolce były strasznie ostre i
ukułam się. Potem weszliśmy na Górę Birów (stary drewniany grat otoczony wysokim
drewnianym płotem. Z powodu brzydkiej pogody kontynuowaliśmy turystyczne wycieczki.
Następnym naszym celem było egzotarium w Sosnowcu . Oprócz wielu egzotycznych roślin
widziałyśmy także egzotyczne zwierzęta, które wzbudzały w nas wielką radość, zachwyt,
przerażenie ( rybki, krokodyle i węże ). Bardzo podobały nam się na spacerniaku żółwie,
które chodziły nam pod nogami i nie bały się nas..;***
Przebojem wycieczki do egzotarium był Lopez - gadająca papuga. Była niesamowita,
odpowiadała nam na nasze pytania, wszystkim nam sprawiła radość !!!;*** Papużka była
piękna , biała , gdy gadała się - proszyła . Była Super…;***
Jestem Wielka …!!!;***
A tak naprawdę” wielka” przy małych budowlach ,zamkach miniatur w Ogrodzieńcu
.;*** Było tam kilkanaście autentycznych budowli ,zbudowanych w pomniejszeniu.
Świat jest mały, ”góra z górą się nie zejdzie” , ale człowiek z człowiekiem tak…,Na
Jasnej Górze gdzie jest tysiące ludzi, spotkaliśmy panią Ulę, która powiedziała nam gdzie jest
kościół na Jasnej Górze …Zadzwoniłyśmy do pani. Krysi, powiedziałam jej, że idziemy się
za jej zdrowie pomodlić, bardzo była wzruszona, że pamiętałam o niej …
Gdy pogoda zaczęła nam sprzyjać przez 3 dni nie wyjeżdżałyśmy nigdzie, zostaliśmy
na terenie Przeczyc. Pływaliśmy na żaglówce. Na żaglu miałyśmy okazje wyskoczyć za burtę,
bardzo chciałam i cieszyłam się, ale potem się bałam strasznie, choć byłam w kapoku
i jeszcze prosiłam o koło , spanikowałam, że się utopię, bo nie umiem pływać…;)))
W ostatnim dniu się przełamałam i pływałam już bez koła, nabrałam większego
zaufania do wody …Byłam dumna z siebie, że się przełamałam ;))))
Przez 2 ostatnie dni troszkę się opaliłyśmy, bo słoneczko ładnie świeciło i nas
wygrzewało …
Oglądałyśmy Tour de de Pologne, sportowcy przejeżdżali trasą przez Przeczyce. Było
ich mnóstwo, jechali tak szybko że nie dałam rady ich policzyć, było super w Przeczycach.
Jestem zadowolona z pobytu na obozie.

Obóz w Jaworzu i …
spotkanie z aktorami
Pojechaliśmy tam i w ogóle zabłądziliśmy… przechodziliśmy przez pola
kukurydzy jak doszliśmy to chłopaków z Jaworza nie było, przyjechali po
dwóch dniach w środę. Po paru dniach dowiedzieliśmy się, że jest turniej tenisa
ziemnego artystów polskich w Jaworzu, pod patronatem
Marszałka
Województwa Ślaskiego o puchar Prezydenta miasta Bielska-Białej „BESKID
CUP”. Poszliśmy pod górę do hotelu „Jawor”. Wchodząc do środka wpadł na
nas pierwszy aktor pan Jan Englert. Następnie my wpadliśmy na aktorów z
kabaretu „Rak” : Grzegorza Poloczka, Krzysztofa Respondka oraz Krzysztofa
Hanke, którzy chętnie zrobili z nami zdjęcia pamiątkowe, rozmawiali z nami i
dali nam swoje autografy. Bardzo się cieszyli, że mieszkamy w Radzionkowie i
może spotkamy się w Tarnowskich Górach.
Zebraliśmy zdjęcia i autografy ze wszystkimi uczestnikami turnieju
tenisa. Szukaliśmy „Czarnej Mamby”, ale nie mogliśmy jej znaleźć. Dopiero na
drugi dzień, uczyła nas tańczyć sambę. Jak się uśmiechała to sztucznie i
chodziła z małym białym pieskiem ☺. Pod koniec drugiego dnia odbył się finał,
w których udział brali Marcin Daniec i Robert Rozmus. Daniec denerwował się,
wykrzykiwał, bo przegrał po raz 6 z Rozmusem.Trzecie miejsce zajął Grzegorz
Poloczek. Atmosfera była fantastyczna. Wszyscy nas bardzo polubili, za to, że
tak bardzo się staramy zebrać wszystkie autografy. Aktorzy chętnie
fotografowali się z nami, a my mamy piękne zdjęcia na naszym profilu.
redagowała: Elżbieta Tłuścik

Bardzo ciekawe zajęcia.
W dniu 18 sierpnia tego roku wybraliśmy się całą
grupą do rzemieślnika, który wyrabiał łuki. Gdy pan Mirek
w środę wieczorem na zebraniu powiedział nam, że ma dla
nas niespodziankę, którą jest wyjście do człowieka, który
zajmuje się produkcją łuków, byłyśmy bardzo zawiedzione,
nie wiedziałyśmy jaka to będzie dla nas frajda. Pan był dla
nas bardzo uprzejmy i odpowiadał nam na każde nasze
pytanie. Zaprosił nas do swojej pracowni, każda z nas podziwiała jej szczególny
wystrój, nieznany nam wczesniej. Zapoznałyśmy się z historią powstania
łucznictwa w Europie. Ta opowieść wzbogaciła nas o wiedzę, której nie
zdobylibyśmy w szkole. Potem zadawałyśmy pytania. Dowiedzałyśmy się, że
jest dużo rodzajów łuków, a produkcja 100 sztuk zajmuje około 4 miesięcy.
Jeden łuk dla dziecka kosztuje około 100 zł., więc stawki, za ile są sprzedawane
nie są małe. Następnie zaproponował, abyśmy spróbowały oddać po 3 strzały do
tarczy. Każda z nas próbowała, ale strzały nie były celne. Jedynie nasza pani
Marysia trafiła w środek tarczy. Ela za zaangażowanie i dobrą postawę
otrzymała medal i przez cały dzień chodziła dumna. Na koniec dostaliśmy groty
do strzał.
Chociaż produkcja łuków i strzał wyrabianych metodą rzemieśniczą jest
rzadko spotykana w Polsce to widać, że nasz przewodnik włożył w to całe serce
i pasję. Bardzo cieszyłyśmy się z tej wycieczki.
Red.Kamila Rabij

Miłość!!!
Nie wiem co to znaczy miłość nigdy tego nie zaznałam ….
Może dlatego, że miałam takie życie i nie miałam osoby przy
swoim boku, która mogła by mnie przytulić powiedzieć kilka
ciepłych słów… Moje życie nie było kolorowe…. Tata zmarł
jak miałam 6 lat…. Mama zaczeła pić , nie umiała mnie
wychować. Oprócz mnie było jeszcze moje rodzeństwo, ono
także ucierpiało, bo zamiast mieć dzieciństwo i bawić się ,jak
inne dzieci, musiały patrzeć na pijana matkę, jak z butelka u
boku zasypia. Z czasem się do tego przyzwyczaiłam, że
wybrała picie niż nas…. Długo czasu poświeciłam nad tym .
Płakałam co noc … Po prostu brakowało mi kochającej matki,
która powie mi, że mnie kocha, że chce się zmienić,
powalczyć o nas, o siebie, żeby to się zmieniło, aczkolwiek
mam 16 lat i co nieco więcej rozumiem, to do tej pory nie
usłyszałam tych słów, ani zmiany z jej strony. Boli mnie to, że
musiałam przeżyć ten koszmar i wyszłam z niego. Jestem
teraz w ośrodku próbuje sobie wszystko ułożyć, ale w domu
mam młodsze rodzeństwo i martwię się o nie, bo mama często
bywa w stanie nie trzeźwym …. Gada różne głupie rzeczy
używa nawet czasem przemocy wobec nich, boli mnie to bo
nie mam na to wpływu…
Gdybym mogła zmieniła bym to, dala bym im trochę
wolności, dzieciństwo które na pewno chcieli by mieć, kogoś
kto ich pokocha … Często używamy słowa miłość, ale nie
umiemy jej okazać….
Wychowanka

