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WYDANIE WAKACYJNE 

 

Jedziemy na wakacje 
do lasu, nad wodę. 
Prosimy ciebie, słonko 
o piękną pogodę.  
 
Jedziemy na wakacje 
nad morze, na plażę.  
Kolorowe muszelki 
przynieś, falo, w darze.  
 
Jedziemy na wakacje 
w te góry wysokie. 
Nie chowajcie się, szczyty, 
za mgłą, za obłokiem. 
 
Jedziemy na wakacje 
Na Mazury? Może!  
Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku, 
czekaj na nas w borze! 

Cz. Janczarski „Jedziemy na wakacje”  

 



_______________________________________________________________________________________________________________________________  

LIPIEC/SIERPIEŃ 2012 

Dobre rady na wakacje 
 

1. Kąp się tylko w miejscach strzeżonych, zawsze pod opieką ratowników, rodziców! 
2. Nigdy nie kąp się w stawach i gliniankach, nawet jeśli wydają się płytkie! 
3. Nie skacz do wody „na główkę”! To może skończyć się śmiercią lub kalectwem! 
4. Nie zanurzaj się w wodzie gwałtownie! Stopniowo przyzwyczajaj się do temperatury wody! 
5. Chodź lewym poboczem szosy! Miej elementy odblaskowe! Będziesz widoczny po zmroku! 
6. W lesie nie krzycz, nie śmieć, nie pal ognisk! Las to dom różnych zwierząt, ty jesteś gościem! 
7. Jeśli spotkasz w lesie dzikie zwierzę, zachowaj ostrożność! Zwierzę może być wściekłe! 
8. W górach wędruj tylko po wyznaczonych szlakach! Informuj, gdzie idziesz i kiedy wrócisz! 
9. Noś ze sobą dokumenty, pieniądze i mapy. Zapamiętaj telefony alarmowe!  

 

Biblioteka poleca… 

Książka na wakacje  
 

Chciałabym polecić przeczytany przeze mnie cykl książek z serii Kroniki Kresu 

Paula Stewarta i Chrisa Riddella. Paul Stwart jest odpowiedzialny za treść, a Chris 

Riddell za wyjątkowe ilustracje.  

Pierwsza część zatytułowana Za Kresoborem zaczyna się w środku całej 

opowieści. Bohater – nastoletni Stróżek, wychowany w rodzinie leśnych trolli – 

wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż przez świat złoczyńców i potworów, 

gulgoblinów i jędzunów, mięsożernych drzew i żądnych krwi bestii, by w końcu 

zmierzyć się z największym wrogiem wszystkich mieszkańców Kresu. Odkrywa 

również prawdę o swoim pochodzeniu. 

Za Kresoborem oraz dwie części serii Łowca burz i Północ nad Sanctaphraxem 

opowiadają o losach Stróżka, następne poświęcone są jego ojcu i wnukowi. 

Wydaje się, że z bohaterami tej serii spotykać będziemy się długo. Kolejne tomy powieści wciąż 

powstają… 
Opracowała: Klaudia  lat 14 

 

Krzyżówka na lato 

 
Opracowały: Klaudia  i Marlena  z oddziału okulistyki 
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Szkolne aktualności... 
 

 

Pan Grzegorz Kasdepke to drugi pisarz, który 

przyjął zaproszenie do spotkania z czytelnikami 

w ramach projektu WIE „Czytanie jest dobre na 

wszystko”. Gościliśmy go czwartego czerwca. Było 

to już kolejne w naszej szkole spotkanie z tym 

popularnym pisarzem dla dzieci i młodzieży. 

Grzegorz Kasdepke jest autorem już ponad 30 

książek. Prawie wszystko, co wyjdzie spod jego 

pióra, staje się bestsellerem. Nie dziwi zatem fakt, że 

jest laureatem wielu prestiżowych nagród. Autor 

bardzo lubi spotkania z czytelnikami. Ma do 

słuchaczy tak wielki szacunek, że zwraca się do nich – ku ich początkowemu zaskoczeniu – w formie 

„Pani”, „Pan”. Potrafi zainteresować opowiadając o bohaterach swoich utworów, o tym, skąd czerpie 

pomysły do kolejnych książek, o tym, w jaki sposób nad nimi pracuje. Wrodzone poczucie humoru 

powoduje, że nawet o sprawach trudnych potrafi mówić w sposób prosty i zabawny, czym zyskuje 

uznanie w oczach czytelników w każdym wieku. 

Dzieci zostały obdarowane zakupionymi w ramach projektu WIE książkami Grzegorza Kasdepke. 

Autor miał pełne ręce roboty – bo wszyscy uczestnicy spotkania chcieli otrzymać jego autograf. Nie 

narzekał, choć publicznie przyznaje się, że bardzo lubi leniuchować... 
Opracowała: Joanna Brandys 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zagadka detektywa Pozytywki 
 

W czasie spotkania z czytelnikami Grzegorz Kasdepke zadaje słuchaczom zagadkę. Spróbujcie ją 

rozwiązać. Odpowiedź znajdziecie w tym numerze gazetki. 

 

Zdarzają się zagadki, których detektyw Pozytywka nie potrafi rozwikłać całymi 

miesiącami, zdarzają się też takie, które rozwiązuje w okamgnieniu. Dlatego nie wszystkie 

opowiadania o naszym sympatycznym bohaterze są tej samej długości. Oto najkrótsza 

historia w całej książce! 

– No i jak ci się jeździ na deskorolce? – zapytał detektyw Pozytywka, spotkawszy 

Dominika w bramie kamienicy. 

– Super… – odpowiedział ponuro Dominik. Co zresztą nie było prawdą, ale Dominik 

postanowił nie przyznawać się do tego za nic w świecie. 

– Podobno miałeś wczoraj  jakiś wypadek? – drążył detektyw Pozytywka. 

– Ee - tam, od razu wypadek… – Dominik wzruszył ramionami. – Mała wywrotka. 

Uderzyłem się w łokieć, ale wystarczyło, że go polizałem, i już po bólu! 

– Kłamiesz – roześmiał się detektyw Pozytywka. 

I nie zważając na zdumiony wzrok Dominika, ruszył do kamienicy.  

 

To prawda, Dominik skłamał. I detektyw Pozytywka mógł być tego 

absolutnie pewny. Wiesz dlaczego? 
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Wieści z filii 
 

    W czerwcu w filii naszej szkoły odbyły się 

zajęcia na temat udzielania pierwszej pomocy. 

Poprowadziła je Ewa – uczennica szkoły strażackiej, 

pacjentka oddziału pediatrycznego. Wyjaśniła 

dzieciom, jak udzielać pomocy osobom 

nieprzytomnym i bez oddechu. Na fantomie 

zademonstrowała sposób przywracania czynności 

życiowych. Uczestnicy spotkania mogli przećwiczyć 

praktycznie sztuczne oddychanie. W zajęciach 

uczestniczyła mama Szymka, miłośniczka zwierząt, 

która opowiedziała, że reanimować można nie tylko 

ludzi, ale i koty, psy, a nawet egzotyczne węże. To 

była pożyteczna lekcja, za którą dziękujemy Ewie 

i pani Karolinie.  

 
*** 

Patroni naszych imion 
 

Rok temu rozpoczęliśmy publikację cyklu artykułów o świętych, patronach naszych imion. W tym 

numerze prezentujemy kolejne sylwetki świętych, których wspominamy w sierpniu. 
 

14 sierpnia 

Św. Maksymilian Maria Kolbe, kapłan i męczennik – urodził się w Zduńskiej 

Woli 1894 roku, w rodzinie robotniczej. W 1910 roku wstąpił we Lwowie do 

zakonu franciszkanów. Podczas pobytu na studiach w Rzymie powołał Rycerstwo 

Niepokalanej. Po święceniach kapłańskich wrócił do Polski i poświęcił się pracy 

wydawniczej. W 1927 roku założył pod Warszawą klasztor Niepokalanów. W latach 

1930 do 1936 przebywał na misjach w Japonii. Klasztorem w Niepokalanowie 

opiekował się do aresztowania w 1941 roku. Przewieziony do Oświęcimia, zginął 

śmiercią głodową ofiarując swoje życie za Franciszka Gajowniczka –  ojca rodziny. 

Maksymilian – imię pochodzące od imienia Maksym (po łacinie) maximus – 

największy. 
 

17 sierpnia 

Św. Jacek, kapłan – urodził się około 1200 roku w szlacheckiej rodzinie 

Odrowążów. Na studiach we Włoszech poznał św. Dominika i wstąpił do 

założonego przez niego zakonu. Po powrocie do kraju założył kilka klasztorów 

dominikańskich. Jest uważany za jednego 

z najwybitniejszych kaznodziejów XIII wieku. 

Z jego pobytem w Kijowie wiąże się legenda: 

gdy św. Jacek uchodził z zagrożonego miasta 

i zabierał z kościoła Najświętszy Sakrament, 

przemówiła do niego figurka Matki Bożej: 

„Zabierasz Syna, a mnie zostawiasz?”. Wtedy Jacek w drugą rękę 

chwycił figurkę Maryi. Zmarł w Krakowie 1257 roku. Jacek – imię 

pochodzące od łacińskiego imienia Hiacynt.  
 

Opracował: ks. Robert Mikusek 
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W gazetce wykorzystano: 
- wiersz Cz. Janczarskiego „Jedziemy na wakacje” 

- fragment książki Grzegorza Kasdepke „Nowe przygody detektywa Pozytywki” 
 

Redakcja: I. Kowalczyk,  M. Lewkowicz, J. Brandys, ks. R. Mikusek, 

Rozwiązanie zagadki 

detektywa Pozytywki 

Odpowiedź jest prostsza, niż 

można by sądzić. Dominik po 

prostu nie był w stanie polizać się 

w łokieć. Dlaczego? Dlatego, że 

jest to niemożliwe – normalnie 

zbudowany człowiek nie jest w 

stanie polizać własnego łokcia. 

Ot, i cała zagadka… 


