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WAKACJE – UDANE, ale BEZPIECZNE 

Aby wakacje zawsze były udane musimy pamiętać o bezpieczeństwie. Wielu z 
nas spędza ten czas w górach lub nad morzem. Zatem podaje  kilka dobrych i 
przydatnych rad. 

 

Gdy w wysokie udajesz się góry, tak że spokojnie dosięgasz chmury - Uważaj 
na strome zbocza i skaliste urwiska, by przepaść nie rozwarła pyska. 

Gdy coś się dzieje, ktoś na nogę utyka - Śmiało! Nie bój się, wzywaj ratownika. 

Miło nad morzem płynie czas, tam udaje się nie jedno z nas - Pamiętaj by 
kąpieli w miejscach wyznaczonych zażywać, od brzegu dryfując pontonem nie 
odpływać 

Nie wskakiwać do wody od razu gdy coś się zje - Spróbuj się dostosować to nie 
będzie źle 

Anita Motyka  Kl. 1B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZYPOMNIENIE NUMERÓW 
RATUNKOWYCH 

999 – Pogotowie Ratunkowe 

998 – Straż Pożarna 

997 – Policja 

986 - straż miejska 

994- pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne 
993- pogotowie ciepłownicze 
992- pogotowie gazowe 
991 - pogotowie energetyczne 

601 100 100 – numer Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego 

601 100 300 – numer komórkowy Górskiego oraz Tatrzańskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zakończenie projektu edukacyjnego „ Młody Asyż” 
realizowanego przez uczniów klasy 2C 

 
Ostatnim etapem realizacji tego projektu było zwiedzenie Asyżu podczas 

wycieczki uczniów klasy 2b i 2c do Włoch. Skupimy się tylko na tym miejscu 
ze względu na założenia i cele projektu. 
 

Poza tym sprawozdanie z przebiegu całej wycieczki zostało umieszczone 
na głównej stronie internetowej szkoły. Możemy tylko dodać , że nasza tura po 
najważniejszych miejscach Włoch: Padwie, San Marino, Asyżu, Rzymie, 
Watykanie  i Florencji dostarczyła ogrom wiedzy i tyleż samo przeżyć i wrażeń. 
A odwiedzenie Polskiego Cmentarza na Monte Casino było najdoskonalszą  
lekcją historii i patriotyzmu. 
 
         Asyż, wznoszący się kaskadowo na wysokim wzgórzu ,widoczny jest z 
daleka. To niewielkie miasteczko znane jest głównie z tego, że w średniowieczu 
żył tutaj święty Franciszek. Najwierniejsze oblicze tego świętego ukazuje fresk 
w dolnym kościele Asyżu. Zwiedziliśmy Bazylikę Świętego Franciszka, 
wzbogacają naszą wiedzę o życiu tego niezwykłego, dobrodusznego człowieka, 
który wielką miłością darzył nie tylko ludzi ale również całą przyrodę. Do 
Bazyliki Świętego Franciszka wchodzi się przez niższy z dwóch kościołów. Tu 
nad pięknie zdobionymi drzwiami znajduje się napis „Odpust zupełny 
codziennie na zawsze”. Podziwiając przepiękne, malowane na ścianach freski 
przedstawiające żywoty świętych , przechodzi się schodami w dół do krypty 
mieszczącej szczątki doczesne świętego Franciszka. W kościele górnym 
zobaczyliśmy cykl fresków obrazujących życie świętego Franciszka. 
 
          Święty Franciszek był założycielem zakonów franciszkańskich a także 
braci mniejszych, sióstr klarysek i tercjarzy. Obok Bazyliki Świętego Franciszka 
znajduje się Bazylika Świętej Klary, która była wierną towarzyszką św. 
Franciszka. Tu zobaczyliśmy bizantyjski krzyż, z którego Chrystus miał 
przemawiać do św. Franciszka, a w podziemiach grób ze spoczywającymi 
szczątkami św. Klary. 
 
          Święty Franciszek jest doskonałym wzorem dla współczesnego człowieka 
– pokazuje, że w życiu należy stawiać sobie wysokie poprzeczki, z odwagą 
podejmować decyzje i z zaangażowaniem dążyć do wyznaczonego celu. 
           

 Uczniowie klasy 2C:   
Julia Ożóg, Roksana Szlachta, Julia Wójtowicz , Andrzej Panuś, Jakub Popiołek 

 



5 MIEJSC W POLSCE, KTÓRE MUSISZ 
ZOBACZYĆ 

1. Fokarium na Helu (Pomorskie) 
Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu 
Gdańskiego to jedyne takie miejsce w całej Polsce. Jego 
najważniejszym zadaniem jest odtwarzanie kolonii fok szarych na 
terenie południowego Bałtyku. Chore i osłabione osobniki są tutaj 
leczone, a później wypuszczane na wolność. Można tutaj również 
oglądać pokazy karmienia fok oraz zobaczyć stałych mieszkańców 
Fokarium.  
 

 

 

 

 

 

2. Zamek Ogrodzieniec (Małopolska) 
Te niezwykle malownicze ruiny leżą na najwyższym wzniesieniu Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej we wsi Podzamcze. XV-wieczną 
warownie na Górze Zamkowej (515,5 m n.p.m) wybudował ród 
Włodków Sulimczyków w systemie tzw. Orlich Gniazd. 
 
 
 
 
 



 
  
 
 

 
 

Według wielu zamek 
Ogrodzieniec to miejsce 
nawiedzone. Ponoć jest tu 
skupisko mrocznych i potężnych 
sił. Nocami wokół ruin ma biegać Czarny Pies z Ogrodzieńca. Świadkowie 
mówią, że płoną mu oczy, a za sobą ciągnie ciężki i wielki łańcuch. 

 

3. Wrocław, a konkretnie ……wrocławskie krasnale 
W mieście nad Odrą żyje już ok. 300 krasnali. Skrzat to prawdziwy 
symbol Wrocławia. Skąd się wziął W latach 80. „kult” krasnali 
przywróciła Pomarańczowa Alternatywa. Na murach i ścianach 
masowo zaczęło pojawiać się graffiti: krasnal z pomarańczową czapką. 
Po upadku PRL w 1989 r. o skrzatach zapomniano. Dopiero 10 lat 
temu wrocławski rzeźbiarz Tomasz Moczek ustawił pięć pierwszych 
krasnali. I od tamtej pory zaczęło ich przybywać. Są niemal wszędzie. 
Stawiają je wszyscy: artyści, firmy, instytucje publiczne i zwykli 
ludzie. Wrocławskie krasnale to już zjawisko społeczne. 

 



4. „W Drzewach” – Nałęczów ( Lubelskie ) 
Tutaj możesz spełnić swoje dziecięce marzenie. „W Drzewach” to 
ośrodek wypoczynkowy zrobiony na wzór domku na drzewie. Pokoje 
znajdują się w lesie kilka metrów nad ziemią. Pensjonat położony jest 
przy nałęczowskich wąwozach, na które rozpościera się widok z 
przeszklonych okien apartamentów. Do domku codziennie dostarczane 
jest śniadanie w piknikowym koszu. 

 

 

 

   

 

 

5. Wioska Indiańska "Tipi Camp" ( Małopolska ) 
Można się tutaj pobawić w strzelanie z łuku i rzucanie tomahawkiem. 
W okolicy dużo możliwości: góry, można zapisać się na lekcje jazdy 
konnej, jest też jezioro. Właściciele indiańskiej wioski organizują 

także wyprawy na 
quadach, paintball, 
rafting, offroad oraz 
parki linowe. Oprócz 
tego możliwy jest 
nocleg w 
prawdziwym tipi.  
 

 

Izabela Lenart  Kl. 3E 



PODZIĘKOWANIA 

W tym roku szkolnym, gazetką zajmowali się niezwykli uczniowie: Anita 
Motyka, Emilia Teper, Emilia Zawada, Ania Garbień oraz Hubert Gąsienica-
Mikołajczyk (wszyscy z klasy 1b). 

Wszystkim i każdemu z osobna bardzo serdecznie chciałabym podziękować za 
udaną i przyjemną współpracę. Byliście zawsze pozytywnie nastawieni, 
energiczni i zaangażowani w 100% w to co robiliście. Mam nadzieję, że 
będziecie kontynuować prace w naszej gazetce szkolnej w przyszłym roku. 
Jestem pewna ,że następne numery kalejdoskopu Kulturalnego będą jeszcze 
bardziej kolorowe, zabawne i wciągające niż w latach ubiegłych.  

Jeszcze raz bardzo wam dziękuję i życzę miłych wakacji. 

Izabela Lenart  Kl. 3E - redaktor 

 

POŻEGNANIE 

     W tym roku szkolnym pracę w zespole redagującym gazetkę szkolną kończy 
Iza Lenart z obecnej (jeszcze!) klasy 3E. Przez ostatni rok szkolny pełniła 
funkcję naczelnej redaktorki gazetki, pisząc dla Was wiele artykułów i 
koordynując pracę członków zespołu. Była zawsze niezawodna, bezgranicznie 
zaangażowana, pełna nowatorskich pomysłów i chętna do pomocy każdemu z 
nas. Pogodna, zawsze uśmiechnięta, życzliwa i uczynna. 

      Izo, dziękujemy Ci za to ! Równocześnie życzymy Ci osiągania 
wyznaczonych celów, spełniania marzeń , dużo szczęści w życiu i codziennej 
radości. Zostań zawsze sobą, czyli taką, jaką znamy, cenimy  i lubimy Cię. Nie 
zapominaj o nas i naszej gazetce. 

                                                      Zespół redagujący gazetkę z opiekunką 
Barbarą Śliwą        

 

 
 
 
 
 
 

 



Wszystkim czytelnikom życzymy udanych, 
niezapomnianych i bezpiecznych wakacji. 
Mamy nadzieję, że nasza gazetka umiliła wam 
ten rok. Wszystkim zachęcamy do pracy w 
naszym piśmie. Do zobaczenia we wrześniu ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
☺☺☺☺ 

Redakcja 

 

 


