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Autor: Sebastian Czerwiec 
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Na wyciągu każdy zjeżdżał do 
godziny 14.00. W większość 
dni mieliśmy zajęcia na stoku, 
ale oprócz tego były też inne 
zajęcia np. z boks i ognisko w 
ostatni dzień. W ostatnie przed 
południe było najlepiej, bo 
poszliśmy na większą górę, 
wjechaliśmy tam i jechaliśmy 
za instruktorem.
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obiad i pojechali-
śmy do zakładu. 
Najbardziej podo-
bał mi się pierw-
szy i ostatni dzień. 
Na obozie wypo-
cząłem , ale muszę 
powiedzieć, że 
sporo się namę-
czyliśmy przy 
wchodzeniu pod 
górę, na której był 
wyciąg. Chciał-
bym jeszcze raz 
pojechać na po-
dobny obóz, bar-
dzo mi się tam 
podobało. 

Po zjechaniu na dół 
pojechaliśmy drugi 
raz, zjechaliśmy do 
połowy i na drugiej 
tam czekał na nas 
pojazd na gąsieni-
cach. Podczepiliśmy 
się i był „mini-
kulig”. Po powrocie 
do ośrodka czekał na 
nas pan kierowca. 
Zjedliśmy ostatni 
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W pobliżu budynku jest parking, ławki dla gości, plac zabaw dla dzieci, bo-

isko do siatkówki oraz altanka w której można sobie zapalić grilla.  

Po dojściu do schroniska zjedliśmy drugie śniadanie i poszliśmy 

zwiedzać okolice schroniska. 

Byliśmy koło kaplicy, do której szło się przez las. Koło kaplicy mieliśmy 

lekcję historii z panem  

, opowiadał nam o wydarzeniach na związanych z wojną.  

Widzieliśmy też drewniane rzeźby i krzyże postawione na pamięć poległym. 
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Opiszę w skrócie pobyt na na-
szym obozie. W pierwszy dzień 
przyjechaliśmy na miejsce, zjedli-
śmy obiad, rozpakowaliśmy się i 
do kolacji odpoczywaliśmy sobie 
na sypialni. Po kolacji też każdy się 
położył i czekał na następny dzień, 
kiedy mieliśmy iść na stok na nar-
ty. Pan wychowawca powiedział 
nam przed spotkaniem żebyśmy  

się wyspali, bo następnego 
dnia wyruszamy o 8 rano na 
stok. Wstaliśmy rano, zjedli-
śmy śniadanie i poszliśmy na 
stok z naszym instruktorem. W 
pierwszy dzień uczyliśmy się 

jak się hamuje, skręca i jak się 
wywracać jeśli ktoś nabierze 
zbyt dużej prędkości. Po tym 
instruktarzu i paru próbach 
instruktor pozwolił nam iść na 
wyciąg. Sprzęt narciarski, z 
którego korzystaliśmy był 
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wypożyczony ze schroniska.  
W domu wypoczynkowym, 
w którym się zatrzymaliśmy 
mieliśmy do dyspozycji małą 
salkę ze stołem bilardowym, 
na której odpoczywaliśmy 
po męczącej jeździe na nar-
tach i wychodzeniu na stok 
do wyciągu.



strona  4                                   marzec 2010  marzec 2010                                      strona  17
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

organizatorami naszych spotkań

z dziećmi są panowie wycho-

wawcy Piotr Błanek oraz Łukasz 

Bielko. Jeżdżą oni z nami rów-

nież jako opiekunowie. Do Do-

mu Dziecka jeździmy co tydzień. 

Panowie wychowawcy jeżdżą z 

nami na zmianę, po dwa tygo-

dnie w miesiącu każdy.  

Do domu dziecka jeździmy na-

szym zakładowym samochodem. 

Z zakładu wyjeżdżamy  

Program „Starszy Brat” to 
jedna z inicjatyw prowadzonych w 
naszym Zakładzie. Polega ona na 
odwiedzinach jakie wychowawcy 
wraz z wychowankami składają w 
Domu Dziecka w Tarnowie. O pro-
gramie opowiada uczestnik spo-
tkań – Sebastian Król. 
 

Nasze wyjścia do Domu Dziecka 

w Tarnowie organizowane są raz w 

tygodniu. Pomysłodawcami i  

Obóz zimowy rozpoczął 
się 10 stycznia a zakończył 
16 stycznia 2010 roku. Z I 
grupy pojechało nas 
dwóch: Sebastian Czer-
wiec i Piotr Gołąb, z grupy 
II pojechało czterech: Pa-
weł Kierczak, Achilles 
Siwak, Łukasz Bryk i Seba-
stian Król. Z III grupy 
pojechał Andrzej Wi-
śniewski a z grupy IV po-
jechał Marcin Barteczko.  

Organizatorami tego obozu byli Panowie Piotr 
Błanek i Aleksander Maciejowski. Oni też 
opiekowali się nami na obozie zimowym. Obóz 
był w miejscowości Zwardoń. Na miejsce do-
staliśmy się naszym zakładowym „lublinem”. 
Jechaliśmy tam około 4 godzin. Obóz trwał  
tylko 6 dni, bardzo szybko nam zleciało. 
Mieszkaliśmy w Domu Wypoczynkowym. 
Kiedy wzięliśmy klucze od pokoi, panowie 
wychowawcy nas podzielili na dwie grupy i 
przydzielili sypialnie. W sypialniach byliśmy 
po cztery osoby.  
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W Domu Dziecka, do którego 

jeździmy jest około 20 dzieci. 

Są one w różnym wieku. Naj-

młodsze są maluchy, które 

mają po 3 lata, a najstarsze 

mają po 15 lat.

Najwięcej czasu spędzamy z 

dziećmi na świeżym powie-

trzu. Kiedy jest lato wycho-

dzimy z nimi grać w piłkę

nożną na boisko.

Gramy z nimi też w 

koszykówkę, ponieważ mają

zamontowane kosze obok 

budynku.  W zimie też wy-

chodzimy z nimi na podwór-

ko i gramy w różne gry i 

zabawy takie jak berek, albo 

najczęściej po obiedzie czyli 

około godziny 15.30. 

Jednorazowo spędzamy tam 

około dwóch godzin. Przyjeż-

dżamy najczęściej o godzinie 

17.30. Najczęściej jeździ nas 

od 2 do 4 wychowanków.

SKŁADNIKI 

Ciasto 

60 dag mąki pszennej, 4-5 żółtek, 2/3 

szklanki cukru, kostkę masła, 3-4 łyżki 

gęstej śmietany 18-proc., cukier wani-

liowy, czubatą łyżeczkę proszku do 

pieczenia, tłuszcz do posmarowania 

formy.

Nadzienie 

2 kg dość kwaśnych jabłek, 10-15 dag 

rodzynek, 5 łyżek cukru, 4 białka, czuba-

tą łyżkę cukru pudru, pół łyżeczki cyna-

monu, pół łyżeczki skórki otartej z cy-

tryny. 

Potrzebne z kuchni 

Duża blacha (45x40 cm), stolnica, wałek 

do ciasta, garnek do duszenia jabłek, 

miska, mała miseczka, naczynie do ubi-

jania piany, nóż, łyżka, trzepaczka, 

ewentualnie mikser.
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Autor: Mariusz Stacha 
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po prostu rzucamy się śnieżkami. 

Jeździmy z nimi też na basen i bie-

rzemy udział w różnych imprezach 

na przykład z okazji dnia dziecka. 

Mimo tego że te dzieci są od nas 

dużo młodsze to dobrze się z nimi 

dogadujemy. Kiedy robią coś źle, 

staramy się im zwracać uwagę i 

upominać, żeby zmienili swoje za-

chowanie na lepsze. Czasem się

żeby po wyjściu z Domu 

Dziecka zachowywali się

dobrze i nie trafili do 

schronisk dla nieletnich 

ani do zakładów popraw-

czych. Myślę też, że trzeba 

im pomagać, żeby będąc 

dorosłymi, sami pozakła-

dali rodziny i opiekowali 

się swoimi dziećmi i żeby 

ich dzieci nie spotkał  taki 

los jak ich. 

zdarza, że mówią źle o swoich 

rodzicach. Wtedy też im mówi-

my, żeby tego nie robili. Uwa-

żam, że trzeba pomagać takim 

dzieciom, na przykład przez 

takie wyjazdy, na które jeździ-

my. Należy im pomagać po to,

Sebastian Król
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Autor: Adam Munik 

Występy uczestników ocenia-
ła komisja w składzie: panowie 
wychowawcy: Adam Bednarek, 
Zbigniew Jankowski i Adam 
Zawada oraz pan kierownik in-
ternatu Tomasz Radliński. Komi-
sja po każdym występie przy-
znawała każdemu uczestnikowi 
punkty, których ilość później 
decydowała o tym, które miejsce 
zajął dany uczestnik.  

 
która odbyła się na 

sali konferencyjnej.
 
Wychowankowie 

którzy wystąpili byli 
bardzo zadowoleni ze 
swoich występów po-
nieważ mogli zapre-
zentować pozostałym 
swoje umiejętności.  
Mieli też okazję poko-
nać swój strach.

Nagrody wraz z dyplo-
mami zostały wręczone 
przez pana Grzegorza Ba-
ryczkę oraz pana Kierow-
nika Internatu  na apelu 10 
marca o godzinie 14.30  
związany ze swoim wystę-
pem.Laureaci konkursu, 
kilka dni później  zapre-
zentowali się również w 
trakcie uroczystości z oka-
zji Dnia Kobiet,

…czyli co powoduje, że po nocy nadchodzi     

�dzień, a po wiośnie lato? 

�

Cykliczne następstwo dnia i nocy 
jest spowodowane ruchem obro-
towym Ziemi, natomiast długość 
dnia lub nocy jest zależna od pory 
roku, a więc jest wynikiem ruchu 
obiegowego, a także od szerokości 
geograficznej.

Następstwo dnia i nocy oraz okre-
sowość pór roku są ściśle związane z 
obrotowym i obiegowym ruchem 
Ziemi. Ruch obrotowy Ziemi trwa 
dwadzieścia cztery godziny, czyli 
jedną dobę i polega na jej obrocie 
wokół własnej osi. W swoim ruchu 
obiegowym Ziemia okrąża Słońce, na 
jeden taki obieg potrzeba rok, czyli 
365,25 obrotów wokół osi, a zatem 
jeden rok to 365 pełnych dób. 
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II miejsce w konkursie zajęli Grze-
gorz Wąsik, Damian Bartosik oraz 
Tomasz Gudel. III miejsce zajęli 
Mateusz Stroka, Adam Munik i 
Sławomir Stasal. 

 

Główną nagrodą była bluza i 
czapka, za drugie i trzecie miejsce 
był zestaw kosmetyków. 

II edycja odbyła się 1 marca 2010 roku. 
Wzięło w niej udział 16 uczestników, a zwy-
cięzcą konkursu został Chrystian Pyttel. 

 
Przygotowania do konkursu zaczęły się 

już w styczniu. Przez ponad miesiąc ćwiczy-
liśmy z panem Grzegorzem Baryczką śpie-
wanie piosenek. Pan wychowawca pomagał 
każdemu z osobna dobrać piosenkę dobrą 
dla jego możliwości. Najczęściej mieliśmy 
próby na sali konferencyjnej.  

Czasem też ćwiczyliśmy śpie-
wanie przy laptopie na grupie 
IV.  

Uczestnicy konkursu mieli 
przygotowane po dwie piosenki 
w razie ewentualnej dogrywki.

Utwory przygotowane dodat-
kowo zaśpiewali również zwy-
cięzcy w czasie „Koncertu Lau-
reatów”. W konkursie zwycię-
żył Chrystian Pyttel. 

Podczas, gdy Ziemia obraca się 
coraz to większe jej fragmenty przykry-
wa cień obniżającego się Słońca. Dzieje 
się tak długo, aż Słońce nie znajdzie się 
całkowicie za horyzontem i nie nastanie 
ciemna noc. Astronomiczne pory roku 
(wiosna, lato, jesień i zima) są regulowa-
ne przez przesilenia letnie i zimowe oraz 
równonoce wiosenne i jesienne. Gdy 
następuje równonoc wiosenna, to jest to 
znak, że na półkuli północnej nadchodzi 
kalendarzowa wiosna.  

Ziemia, odwraca się różną 
stroną w kierunku Słońca. Po 
stronie oświetlonej panuje 
dzień, podczas gdy na dru-
giej półkuli jest noc. Naj-
dłuższy dzień w roku mamy 
w czasie przesilenia letniego, 
natomiast najkrótszy przy-
pada na czas przesilenia 
zimowego. Równonoc za-
chodzi wtedy, gdy Słońce 
znajduje się na równiku nie-
bieskim, w tym czasie dzień  

Na Ziemi są też 
takie miejsca, gdzie Słońce 
nie wschodzi lub nie za-
chodzi przez dłuższy czas, 
ma to miejsce przy obu 
biegunach ziemskich po-
wyżej pewnych szerokości 
geograficznych. W miarę 
ruchu obrotowego Ziemi, 
promienie słoneczne pada-
ją na coraz większe obsza-
ry.  

Początkowo delikatny promienie przebiją się przez wszechogar-
niające ciemności, po czym następuje wschód Słońca, które następnie 
wznosi się coraz wyżej i wyżej, aż w końcu znajduje się w najwyższym 
możliwym punkcie i wtedy mamy południe.
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stresem, pokazując swoje umie-
jętności wokalne. 1 marca 2010 
roku odbyła się II edycja konkur-
su „Karaoke”.  

Pomysłodawcą i organizato-
rem obydwu rozegranych do tej 
pory edycji konkursu „Karaoke” 
jest pan wychowawca Grzegorz 
Baryczka.  

Pierwsza edycja konkur-
su odbyła się 14 grudnia 208 
roku. Wzięło w niej udział 12 
uczestników. 

Karaoke to zabawa muzycz-
na w której może każdy zaśpie-
wać. Karaoke jest bardzo dobrze 
znane na całym świecie. Nawet w 
chińskich restauracjach można 
śpiewać na karaoke i świetnie się 
przy tym bawić. Karaoke jest to 
podkład muzyczny połączony z 
tekstem który pojawia się na 
ekranie monitora czy też na ścia-
nie z rzutnika. 
W naszym zakładzie też mieliśmy 
okazję stanąć przed publiczno-
ścią i powalczyć ze swoim 

Ma to miejsce 21 III, 
podczas gdy na półku-
li południowej rozpo-
czyna się tego dnia 
kalendarzowa jesień. 
Trwa to do 22 VI i 
wtedy na północy 
rozpoczyna się lato, a 
na południu zima. 
Lato kończy się z na-
dejściem równonocy 
jesiennej, co ma miej-
sce 23 IX i nastaje ka-
lendarzowa jesień (na 
półkuli południowej 
zaczyna się wiosna).

Ostatnią kluczową datą jest 22 XII, co oznacza początek kalendarzo-
wej zimy dla mieszkańców półkuli północnej i lata dla mieszkańców półkuli 
południowej. Zima na półkuli północnej trwa aż do 21 III, bo wtedy nadcho-
dzi wiosna. W ten sposób cykl się powtarza z roku na rok. Mogłoby się wy-
dawać, że zima nadchodzi wtedy, gdy Ziemia znajdzie się w znacznej odle-
głości od Słońca, czyli od swojego źródła ciepła. Jest to jednak błędne myśle-
nie, nie można bowiem uzasadnić aktualnej pory roku na Ziemi odległością 
od Słońca. 

Wyniki szczegółowych 
pomiarów wskazują wręcz na 
cos zupełnie innego. Najbliżej 
Słońca jesteśmy w styczniu, a 
najdalej w czerwcu, co w ża-
den sposób nie przekłada się 
na temperaturę na półkulach, 
zjawisko to ma bowiem zbyt 
mały wpływ, aby efekty były 
znacząco odczuwalne. Następ-
stwo pór roku trzeba tłuma-
czyć ruchami Ziemi wokół 
własnej osi i wokół Słońca, a 
także kątem nachylenia tej osi 
względem płaszczyzny orbity. 
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