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Dzień Matki – 26 maja -  to święto obchodzone jako wyraz szacunku 

dla wszystkich matek. Data obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest 
świętowany. W Polsce obchodzony jest 26 maja. Początki święta sięgają czasów 
starożytnej Grecji i Rzymu. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole 
płodności i urodzaju. W późniejszych czasach cesarstwo rzymskie przyjęło 
chrześcijaństwo i tym samym zabroniono wyznawania innych bogów. Zwyczaj 
ten powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą niedziela u matki. 
Początkowo co roku w czwartą niedzielę postu odprawiano modły w najbliższej 
katedrze. W zwykłe niedziele odbywały się one w pobliskich kościołach. Dzień, 
w którym obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało 
składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za 
otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do XIX wieku. Ponownie 
zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej. 

Dzień Ojca – 23 czerwca – to święto będące wyrazem szacunku i 

wdzięczności ojcom. W Polsce obchodzone corocznie 23 czerwca od roku 1965. 

We Włoszech, Hiszpanii i Portugalii 19 marca, w dzień św. Józefa, na Litwie w 

pierwszą niedzielę czerwca, w Austrii – w drugą niedzielę czerwca. Obchody 

zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczonych, gdzie po sukcesie Dnia 

Matki pojawiły się głosy, by ustanowić święta również dla pozostałych 

członków rodziny. Dzień Ojca wydawał się tego naturalnym dopełnieniem. 
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Historia szkoły w Kasince Małej 

część III (lata 1984-obecnie) 

 

W 1984 r. rozpoczęto budowę nowej szkoły. Wojewódzkie Biuro Projektów               

w Nowym Sączu zaprojektowało indywidualnie dla Kasinki Małej obiekt duży, mieszczący   

9 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, mieszkanie dla nauczyciela, wspaniałe zaplecze              

z kuchnią, świetlicę. Generalnym wykonawcą inwestycji był Zakład Budowlany „Igloopol”   

z Limanowej. W budowie pomogła Kopalnia Węgla Turów w Bogatyni, w zamian szkoła 

została zagospodarowana jako placówka kolonijna dla dzieci górników, którzy przyczynili się 

do szybszej realizacji inwestycji. Warunki w starym budynku nie odpowiadały wymogom 

oświaty końca XX w., sale lekcyjne były podstemplowane filarami, budynkowi groziła 

katastrofa.  

W roku szkolnym 1988/89 uczniowie rozpoczęli naukę w nowej siedzibie, w bogato 

wyposażonych w pomoce naukowe salach i pracowniach, choć z braku możliwości 

technicznych nie udostępniono wówczas sali gimnastycznej ani terenu wokół szkoły. Jednak 

wykonawcy dołożyli starań i 19.11.1988 r. odbyło się oficjalne przekazanie całego obiektu. 

Pod kierownictwem dyrektor Zofii Żak pracowali w nowej szkole nauczyciele: Janina 

Filipiak, Stanisław Frączek, Wojciech Stożek, Andrzej Smoter, Lucyna Popławska, Józefa 

Filipiak, Teresa Stożek, Józefa Widzisz, Elżbieta Strug, Lucyna Postrożna oraz nauczyciele 

emeryci – Maria Stożek, Stanisława Stożek, Kazimierz Dębski; panie Halina Łysek i Anna 

Piwowarska zatrudnione w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej uzupełniały etat w 

tutejszej placówce. 

Uroczystość przekazania szkoły do użytku 19.11.1988 r. urosła do rangi święta 

Kasinki Małej, była obchodzona pod hasłem: „W hołdzie poległym, z dedykacją potomnym,  

z myślą o Polsce”.  W wystąpieniu dyrektor Zofii Żak oraz części artystycznej przypomniano 



 

 

zgromadzonym czas, kiedy Polska odzyskała niepodległość, tragiczne dni sierpniowego 

strajku w 1937 r., lata II wojny światowej. Symboliczne klucze przekazał dyrekcji 

wiceprzewodniczący Rady Narodowej Miasta i Gminy, I sekretarz KMG PZPR Józef Pitala. 

Szkole został wręczony sztandar, który był uhonorowaniem pracy placówki.  

Po przeprowadzonej wizytacji szkoła została wyróżniona przez Wydział Oświaty         

i Wychowania w zakresie zagospodarowania wolnego czasu uczniów w soboty, organizacji 

feryjnego wypoczynku dzieci, wdrażania w życie nowego sposobu kontroli i oceniania 

uczniów z kultury fizycznej, w kolejnych latach za całokształt pracy szkoła otrzymywała 

oceny wyróżniające i bardzo dobre.  

Z dniem 01.09.1989 r. do Szkoły Podstawowej nr 1 zostało przeniesione przedszkole                      

i funkcjonowało jako odrębna placówka pod nazwą Państwowe Przedszkole w Kasince Małej.  

28.11.1990 r. miało miejsce kolejne doniosłe wydarzenie w historii szkoły – uroczyste 

poświęcenie szkoły i sztandaru. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: wizytator 

KO i W Grażyna Wiśniowska, burmistrz Miasta i Gminy Antoni Róg, ks. dziekan z Mszany 

Dolnej Antoni Pawlita, ks. proboszcz Kasinki Małej Stanisław Uryga, ks. katecheta Andrzej 

Zemła, przedstawiciele samorządu lokalnego, przedstawiciele byłego Komitetu Budowy 

Szkoły, grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2 w Kasince Małej z dyrektorem 

Eugeniuszem Sieją na czele. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta OSP z Kasinki Małej.  

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w 1990 r. wprowadzono naukę religii do 

szkoły. Ksiądz katecheta stał się członkiem Rady Pedagogicznej, w dziennikach pojawił się 

nowy przedmiot – katecheza. Nowym nauczycielem został ks. Andrzej Zemła. 

Uczniowie reprezentowali szkołę w konkursach, olimpiadach przedmiotowych           

w gminie i województwie, zajmując czołowe miejsca, uzyskując tytuły laureatów (konkurs 

historyczny, geograficzny, matematyczny, wiedzy technicznej, „Ochrona środowiska na wsi”, 

Turniej Wiedzy Pożarniczej). W zakresie wychowania – Samorząd Szkolny w konkursie        

o tytuł „Jesteśmy Samorządni” został zwycięzcą w gminie, zajął też II miejsce w konkursie 

„Mistrzowski Samorząd Socjalistycznej Szkoły”. Zespół wokalno-instrumentalny zdobył        

I miejsce w konkursie „Śpiewamy Kolędy i Pastorałki” organizowanym przez Miejski 

Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej. W 1999 r. uczniowie zajęli I miejsce w teleturnieju 

językowym „Słowa, słówka i półsłówka”. Odnieśli też zwycięstwo w konkursie ogłoszonym 

przez naczelnika Obrony Cywilnej Miasta i Gminy z okazji 37. rocznicy powstania obrony 

cywilnej. SKO zostało wyróżnione za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania idei              

i praktyki zorganizowanego oszczędzania. Popularyzowanie oświaty zdrowotnej, uczenie 

nawyków higienicznych, dbałości o zęby, estetykę klas, korytarzy i otoczenia szkoły, 

niesienia pomocy samotnym i chorym zostało nagrodzone I miejscem w Wojewódzkim 

Konkursie Czystości PCK, Kuratorium Oświaty i WSSE „Nasza szkoła czysta i zdrowa”       

w 1993 i 1994 r., co było także osobistym sukcesem dyrektor Zofii Żak i opiekunki Koła PCK 

Lucyny Postrożnej.  

Uczniowie zdobywali puchary przechodnie w konkursie „Sprawni jak żołnierze” oraz 

wiele osiągnięć w zakresie sportu, turystyki i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które miały 

miejsce na szczeblu gminy i województwa. Uczeń Wacław Skolarus zdobył tytuł Mistrza 

Polski w trialu rowerowym, III miejsce w Światowych Igrzyskach Młodzieży w Szwajcarii. 

Młodzież zajmowała I miejsca w mistrzostwach MOS-u w turnieju piłki nożnej i ręcznej.     

W szkole często odbywały się gminne, międzyszkolne, wojewódzkie zawody sportowe          

z różnych dyscyplin. W 1999 r. MOS zorganizował w szkole Młodzieżowe Mistrzostwa 

Powiatu Limanowskiego w kolarstwie. W 1997 r. Rada Gminy, uznając zaangażowanie        

w kulturę fizyczną oraz gratulując zdobycia czołowych miejsc w wielu zawodach, przekazała 

szkole nagrodę pieniężną do wykorzystania na cele rekreacyjne w placówce. W 1999 r. 

rozegrano przy szkole cyklotrialowe zawody o Puchar Firmy Markam, Marka Skolarusa.      

W sportowej imprezie wzięli udział zawodnicy należący do światowej czołówki. Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Kasince Małej okazała się najlepsza w klasyfikacji szkół i otrzymała 

główną nagrodę. 



 

 

06.05.1995 r. w szkole odbyła się gminna uroczystość uhonorowania laureatów 

konkursów przedmiotowych, ich rodziców i nauczycieli, dzięki którym zdobyli tytuł 

„najlepszego z najlepszych”. Gratulacje zwycięzcom składali wizytatorzy KO i W, 

przedstawiciele Gminy  i Urzędu Miasta z wójtem i burmistrzem na czele, dyrektorzy szkół 

miasta i gminy, duszpasterze.  

W 1997 r. utworzono Zespół Szkoły i Przedszkola w Kasince Małej w związku z tym,           

że Przedszkole weszło w jego skład. 

W związku z dużą odległością Kasinki Małej od miasta i trudnościami związanymi     

z dojazdem, szkoła wykorzystywała wszystkie okazje, żeby dzieciom zapewnić kontakt          

z teatrem, aktorem i „żywym słowem”. Wielokrotnie organizowane były wizyty teatru          

w szkole (m.in. Teatrzyku Maski i Aktora, Teatru Studio Mobile z Krakowa, aktorów scen 

warszawskich, wrocławskich, Teatru „Bagatela”, zespołu muzycznego „Syrbacy” z Nowego 

Sącza, Krakowskiego Teatru Lalek, aktorów z Agencji Artystyczno-Cyrkowej „Padwa”         

z Zamościa); odbywały się także cykle koncertów Państwowej Filharmonii im. Karola 

Szymanowskiego z Krakowa.  

W czasie wakacji w ramach współpracy z organizatorem kolonii dzieci wyjeżdżały na 

wycieczki autokarowe do miast. W ferie korzystały z wypoczynku w kraju i za granicą, który 

często organizował ks. proboszcz Stanisław Uryga. Uczniowie, którzy nie wyjeżdżali na 

wypoczynek, mogli spędzić wolny czas na przyszkolnym lodowisku czy w sali 

gimnastycznej, gdzie odbywały się zawody sportowe, konkursy, dyskoteki.  

Dla środowiska lokalnego były wystawiane kilkakrotnie jasełka. Występy te cieszyły 

się wielką popularnością wśród mieszkańców wsi. Za zebrane pieniądze uczniowie m.in. 

wyjechali do Zakopanego na tygodniowe wczasy.  

W ramach wymiany kulturalnej i zacieśniania przyjaźni między kasinczańskimi 

szkołami organizowano wiele wspólnych uroczystości państwowych. Młodzież spotykała się 

często na zawodach, wspólnych uroczystościach w kościele, żyła w dobrych stosunkach 

sąsiedzkich. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 przyjeżdżały z występami artystycznymi, 

spotkania kończyła wspólna zabawa taneczna. Tradycją były spotkania nauczycieli ze 

wszystkich kasinczańskich placówek oświatowych z księżmi na uroczystym opłatku. W 1994 

r. uroczystość tę uświetnili swoją obecnością ks. dziekan z Mszany Dolnej, wizytator KO i W 

oraz władze Gminy Mszana Dolna, które przejęły zarząd oświatą w gminie.  

W kolejnych latach w zakresie dydaktyki postawiono na rozwój umiejętności               

i ciekawości intelektualnej uczniów poprzez odejście od nadmiernej wiedzy 

encyklopedycznej. Zwrócono uwagę na rozwój zainteresowań, zindywidualizowane, 

podmiotowe traktowanie ucznia w procesie dydaktycznym, zapewnienie pomocy dzieciom 

napotykającym trudności. W zakresie wychowania dążono do integracji działań 

wychowawczych szkoły, rodziny, kościoła. Postawiono na kształtowanie u każdego ucznia 

charakteru prawego, odpowiedzialnego oraz na rozwój samorządności uczniów. Przy 

współudziale nauczycieli, rodziców i uczniów opracowano kryteria ocen z zachowania. 

Nasilono pracę w zakresie rozwijania edukacji ekologicznej i promowania zadań „Zdrowej 

Szkoły”. Szkoła aktywnie prowadziła działalność dobroczynną na rzecz potrzebujących, co 

zostało dostrzeżone i zaakcentowane w czasopiśmie „Wychowawca”. Uczniowie 

nieprzerwanie angażują się w działalność charytatywną, włączając się w akcje lokalne             

i ogólnopolskie. 

W latach 90. szkoła borykała się z trudnościami wynikłymi z nowej sytuacji 

gospodarczej kraju. Dotacje oświatowych władz wojewódzkich nie wystarczały na 

utrzymanie obiektu szkolnego. Jednak dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców, nauczycieli 

i umiejętnościom dyplomatycznym dyrektor Zofii Żak udało się wzbogacić budżet szkoły. 

Rodzice i nauczyciele, nie szczędząc sił i czasu, organizowali zabawy dochodowe w szkole. 

Plac przed szkołą został wykorzystany jako miejsce postoju autokarów wycieczkowych 

przywożących turystów na Lubogoszcz. Sami uczniowie zdecydowali, że będą płacić za 

świadectwa, a dochód zasili kasę Samorządu Szkolnego. Uzyskane fundusze przeznaczono na 



 

 

imprezy szkolne dla uczniów (Mikołajki, opłatek szkolny, tradycyjne ostatki, Dzień Dziecka, 

bal noworoczny), remonty szkolne i usługi, zakup pomocy dydaktycznych, nagrody dla 

uczniów. Społecznie wspólnym wysiłkiem rodziców, nauczycieli i młodzieży urządzono 

budynek szkoły, zagospodarowano jego otoczenie, doprowadzono gaz przewodowy. Rodzice 

bardzo chętnie współpracowali ze szkołą. Jeśli istniała potrzeba, wykonywali wszelkie 

remonty i naprawy. 

Szkoła sprostała nowym wymogom gospodarczym i ekonomicznym, była stawiana    

w prasie za wzór dla innych placówek województwa borykających się z podobnymi 

trudnościami. Szkoła dla całego środowiska była najważniejszą instytucją we wsi.  

W roku szkolnym 1999/2000 została wprowadzona reforma szkolnictwa, z którą 

wiąże się powstanie Gimnazjum w Kasince Małej. Uczęszcza do niego młodzież z obwodów 

trzech szkół. Ze środków finansowych wypracowanych przez rodziców wykonano plan 

nadbudowy szkoły i zgromadzono 50 000 zł na rozbudowę. Cała inwestycja została 

zrealizowana przez Gminę Mszana Dolna. W ciągu jednego roku dokonano nadbudowy 

piętra, które uroczyście przekazano młodzieży 14.09.2002 r. Jednocześnie Gimnazjum nr 2 w 

Kasince Małej nadano imię ks. kan. Stanisława Urygi. Od tej pory społeczność ZPO 

corocznie obchodziła w ten dzień Święto Szkoły. Od 2010 r. uroczystość przeniesiona została 

na dzień 18.11., w którym przypada rocznica śmierci Księdza Stanisława. Obchody te 

przebiegają zawsze w podniosłej, uroczystej atmosferze. Uczniowie, rodzice, nauczyciele, 

zaproszeni goście uczestniczą          w Mszy Św. sprawowanej w intencji Patrona szkoły, 

zmarłych pedagogów i uczniów, następnie wszyscy udają się na cmentarz, by tam przy grobie 

Księdza Urygi wspólnie odmówić modlitwę, zapalić znicze i złożyć wiązanki kwiatów. 

Dalsza część obchodów ma miejsce w sali gimnastycznej ZPO, gdzie młodzież przedstawia 

program artystyczny będący uczczeniem pamięci Patrona. Stałym punktem akademii jest 

ślubowanie klas pierwszych, które stają się pełnoprawnymi członkami społeczności 

Gimnazjum. Wyjątkowo doniosły charakter miały obchody Święta Szkoły w 2012 r., kiedy to 

nastąpiło poświęcenie i oficjalne wręczenie sztandaru Gimnazjum. W uroczystości wzięli 

udział przedstawiciele władz Gminy Mszana Dolna, dyrektorzy placówek oświatowych z 

terenu gminy, emerytowani nauczyciele szkoły. 

W roku 2002 utworzono Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej, w skład 

którego weszło Przedszkole, Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 2.  

Z dniem 31.08.2004 r. dyrektor Zofia Żak po 38 latach pracy pedagogicznej, w tym 22 

latach kierowania szkołą w Kasince Małej, odeszła na emeryturę. 01.09. miała miejsce 

uroczystość podziękowania Pani Dyrektor za wieloletnią pracę. Wśród licznie przybyłych 

gości pojawili się przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Urzędu Gminy, Służby Zdrowia, 

ZNP, księża, emerytowani nauczyciele, rodzice. Trud powadzenia szkoły przejęła mgr Anna 

Piwowarska. 

Dzięki skutecznym rozwiązaniom organizacyjnym, prężności podejmowanych działań 

oświatowo-wychowawczych szkoła może poszczycić się wieloma osiągnięciami uczniów     

w konkursach przedmiotowych, tematycznych, artystycznych, a także znakomitymi wynikami 

w olimpiadach, turniejach i zawodach sportowych. W 2011 r. Gimnazjum otrzymało tytuł 

Szkoły Odkrywców Talentów, który świadczy o tym, że placówka przyczynia się do 

odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień młodzieży. Szkoła była organizatorem wielu 

ciekawych i udanych imprez kulturalno-oświatowych i sportowych, m.in. gminnych 

obchodów Święta Odzyskania Niepodległości, Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uroczystości 

50-lecia pożycia małżeńskiego par z Gminy Mszana Dolna, Gminnego Przeglądu Małych 

Form Teatralnych, Konkursu Wiedzy o Gminie Mszana Dolna, Turnieju Mini Piłki Nożnej 

im. Wojciecha Stożka. Corocznie, od 2000 r., szkoła organizuje gminne i powiatowe 

eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. 

Rozmach, liczba gości, imponująca pula nagród, liczne grono sponsorów i atmosfera 

towarzysząca eliminacjom powiatowym nadają tej imprezie wysoką rangę. 



 

 

Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii szkoły było poświęcenie i uroczyste 

oddanie do użytku nowego boiska sportowego wykonanego w ramach programu „Blisko 

Boisko”, które odbyło się  31.08.2008 r. Uroczystą akademię przygotowali uczniowie szkoły 

podstawowej i gimnazjum, koncertowała orkiestra „Echo Gór”, była loteria fantowa, atrakcje 

dla dzieci, zabawa taneczna; na nowej murawie rozegrali mecze gimnazjaliści z terenu gminy, 

drużyna Marszałka Województwa Małopolskiego oraz drużyna Wójta Gminy Mszana Dolna.  

Dbałość o potrzeby uczniów, umiejętności organizacyjne Dyrekcji, rzetelne, 

kompetentne kierowanie szkołą sprawiły, że Zespół Placówek Oświatowych jest najlepszą 

wizytówką Kasinki Małej.  

Obecnie w Szkole Podstawowej (w kl. I-VI) uczy się 130 dzieci, w Gimnazjum – 141.  

W Zespole Placówek Oświatowych pracuje 29 nauczycieli: mgr Anna Piwowarska, 

mgr Krystyna Rutkowska-Topinek, mgr Lucyna Bieniek, mgr Dorota Borowiec, mgr Ewa 

Cetnarowska, mgr Katarzyna Filipiak, mgr Paweł Gargas, mgr Zofia Grygiel, mgr Lidia 

Kaczmarczyk, mgr Zbigniew Kania, mgr Lucyna Postrożna, mgr Joanna Kubowicz, mgr 

Małgorzata Kuziel, mgr Małgorzata Łabuz, mgr Justyna Łazorko, mgr Anna Niżnik, mgr 

Katarzyna Nawara, mgr Izabela Obajtek, mgr Urszula Pietrzak, mgr Elżbieta Piwowar, mgr 

Magdalena Obajtek, mgr Elżbieta Strug, mgr Grażyna Szczypka, mgr Łukasz Szlachetka, mgr 

Marcin Szołdrowski, mgr Urszula Szyrszeń, mgr Agnieszka Wcisło, mgr Lucyna Ziemianin, 

ks. mgr Dominik Popielarczyk. 

Pracownicy administracji i obsługi: Helena Bierowiec, Maria Główka, Renata Filipiak, 

Urszula Perz, Ewa Stożek, Lucyna Stożek, Agata Sysło, Marek Szczypka, Monika Śmiałek, 

Krystyna Zięba.  

 

 

Kierownicy/dyrektorzy Szkoły: 
Michał Izworski (1884-1887) 

Karol Kostrzewski (1887-1893) 

Jan Durbas (1894-1915) 

Ignacy Paszkowski (1921-1925) 

Władysław Wilk (1926-1930) 

Izabela Wilkowa (1930-1935) 

Maria Małecka (1935-1937) 

Stanisław Szczerba (1937-1950) 

Maria Skrzat (1950-1969) 

Józefa Widzisz (1969-1982) 

Zofia Żak (1982-2004) 

Anna Piwowarska (2004-obecnie) 

 

Katecheci: 

Ks. Proboszcz Stanisław Uryga 

Ks. Andrzej Zemła 

Ks. Jacek Piszczek 

Ks. Edward Łatka 

Ks. Krzysztof Bakalarz 

s. Anna Jonkisz 

Ks. Stanisław Migiel 

Ks. Mariusz Kopacz 

Ks. Konrad Kozioł 

Ks. Dominik Popielarczyk 

Mgr Katarzyna Filipiak 

 

 

Po 1987 r. następujący nauczyciele 

pracowali w Szkole:  

Baran Jadwiga,  

Dębski Kazimierz,  

Filipiak Janina,  

Filipiak Józefa,  

Flig Janina,  

Frączek Stanisław,  

Kozak-Stożek Agnieszka,  

Krzan Danuta,  

Łysek Halina,  

Niziński Krzysztof,  

Popławska Lucyna,  

Smoter Andrzej,  

Stożek Maria,  

Stożek Stanisława,  

Stożek Teresa,  

Stożek Wojciech,  

Szarek Halina,  

Szlaga Barbara,  

Widzisz Józefa,  

Wtorkiewicz-Kaleta Eliza,  

Ziemianin Janina 

 

 

 



 

 

Oprac. Dorota Borowiec 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

Wywiad z Panią Marią Jakubiak, byłą nauczycielką  

Szkoły Podstawowej nr 2 w Kasince Małej 

 

 

Wywiad z babcią przeprowadziła Agata Jakubiak, uczennica kl. III a 

 

 

A.J: Czy bardzo różni się obecna rzeczywistość od tego, co było kiedyś? 

M.J.: Bardzo. Zmieniło się ogromnie wiele rzeczy, przedtem na wsi telefon był tylko jeden. 

Wyglądał bardzo specyficznie, aby zadzwonić należało kręcić specjalną korbką. Były 

ogromne problemy z komunikacją. Bardzo trudno było się czegokolwiek dowiedzieć. 

Pisaliśmy listy, ewentualnie mogliśmy wysłać telegram, ale często zanim dotarł do adresata, 

mijało sporo czasu. Pamiętam, że gdy miałam pogrzeb brata, to telegram zawierał zupełnie 

przekręcone nazwisko, ponadto nie było oczywistym, do kogo został skierowany.  

A.J.: Co pamiętasz ze swojego dzieciństwa? 

M.J.: Wspominam ciężkie życie, było bardzo trudno, zwłaszcza zaraz po wojnie. Panowała 

bieda, brakowało jedzenia, ubrań… Ogólnie nastały ciężkie czasy. Wielu nie miało co jeść, a 

znalezienie pracy było praktycznie niemożliwe. Dało się odczuć brak pieniędzy. Dawniej 

ludzie jeszcze bardziej szanowali każdy grosz. W domu zwykle chodziliśmy boso. Często 

buty zakładaliśmy dopiero przed kościołem. Po prostu bieda. Zwłaszcza u nas… Było nas 

dziewięcioro, a ojciec nie grzeszył zaradnością. 

A.J.: Jak wyglądał wasz dzień powszedni? 

M.J.: Najwięcej czasu spędzaliśmy w domu, pod opieką starszych. Trzeba było dużo 

pomagać, ale ja nie byłam skora do pomocy w polu, zresztą my mieliśmy małe gospodarstwo, 

wolałam posprzątać w domu, zmyć naczynia itp. Poza tym nie pracowałam dużo, byłam 

najmłodsza i dość słaba. 

A.J.: Co najbardziej lubiłaś robić? Jak spędzałaś wolny czas? 

M.J.: Miałam koleżankę, z którą czasem się bawiłam... Robiłyśmy lalki ze szmatek. Obie 

próbowałyśmy się nauczyć jeździć na rowerze. Budowałyśmy też domki z kart, rysowałyśmy. 

Na zewnątrz uwielbiałyśmy bawić się roślinkami, kwiatkami, np. robiłyśmy bukieciki. 

Ogólnie drobne rzeczy.  

A.J.: Do jakich szkół chodziłaś? 

M.J.: Najpierw skończyłam szkołę podstawową – 7 klas. W mojej miejscowości było 6, a do 

7 klasy musiałam chodzić ok. 4,5 km piechotą, często się spóźniałam. Później dopiero 

poszłam do liceum, najpierw ogólnego, a potem przeniosłam się do pedagogicznego. Było nas 

w klasie ponad 50 osób (chyba 56). Mieszkałam w internacie, otrzymałam stypendium. 

Czasem udawało mi się wrócić na niedzielę do domu… Co niedzielę rano, w internacie, 

musieliśmy oglądać program ,,Poranek”. 



 

 

A.J.: Jak dawniej wyglądały lekcje? 

M.J.: W szkole podstawowej dużo uczyliśmy się z książek, nauczyciele opowiadali wiele 

ciekawych rzeczy. Czasem wyświetlano film na ścianie. Później w liceum zwiększyła się 

ilość wykładów, ale dużo musieliśmy uczyć się sami. Klasy były bardzo liczne, ok. 30 osób. 

Kiedy mieszkałam w internacie, to każdego wieczoru był apel. Do nauczycieli czuliśmy 

respekt, byli bardzo wymagający. 

A.J.: Jaka była Twoja ulubiona lekcja, a czego nie znosiłaś ? 

M.J.: Bardzo lubiłam język polski i matematykę. W klasie byłam jedną z najlepszych z 

gramatyki. Dobrze radziłam sobie na sprawdzianach. Językiem obowiązkowym był rosyjski, 

ale już nie pamiętam zbyt wiele. Nie lubiłam gry na instrumencie, musieliśmy grać na 

skrzypcach, a ja nie posiadałam takiego instrumentu, nie miałam możliwości ćwiczyć, tylko 

tyle co na lekcji. 

A.J.: Jak wyglądało Twoje życie po ukończeniu szkoły?  Jak dawniej wyglądało 

poszukiwanie pracy? 

M.J.: Dostawaliśmy nakaz pracy, trzyletni. Ja pracowałam jako nauczycielka tylko rok tam, 

gdzie mnie wysłano, bo zrezygnowałam na własne żądanie. Było to w województwie 

opolskim, w powiecie prudnicki, a miejscowość Krzewice. Po powrocie sama musiałam się 

starać o pracę. Udało mi się ją znaleźć w sanatorium w Krynicy, jednak tylko na kilka 

miesięcy. Następnie trafiłam do naszych okolic, tu był powiat limanowski. Inspektor 

skierował mnie na zastępstwo do Podobina, byłam tam rok, a potem przenieśli mnie do nas, 

do Kasinki... i tu już zostałam. 

A.J.: Co zastałaś po przyjeździe do Kasinki? Kiedy to było? 

M.J.: Było to ok. roku 1960, uczyłam w młodszych klasach w Szkole Podstawowej nr 2. 

Szkoła była wtedy jeszcze lepianką… Oprócz mnie uczyła jeszcze trójka nauczycieli i 

kierownik. Były cztery sale, a klas 7, uczniowie przychodzili na drugą zmianę. Mieliśmy 

piece kaflowe, przez co nie było zbyt ciepło… Podłogi były zapuszczane ropą, warunki nie 

można uznać za higieniczne. Mieszkałam w szkole, na górnym piętrze były mieszkania dla 

nauczycieli, a później w wynajętym pomieszczeniu. Kiedy przybyłam do Kasinki, 

kierownikiem był Józef Abram, a pierwsza klasa, którą uczyłam liczyła 30 uczniów. Lekcje 

trwały 45 minut, a przerwy 10, z wyjątkiem jednej, która liczyła 20 min. Posiadaliśmy dobrze 

zaopatrzoną bibliotekę szkolną. Później w starszych klasach uczyłam biologii i chemii. Przy 

szkole znajdowało się malutkie boisko do gry, a zajęcia wychowania fizycznego odbywały się 

na korytarzu. Kolejnym kierownikiem był pan Sieja, a następnym pan Burkowicz. Dzieci 

miały obowiązek noszenia mundurków (chałacika z białym kołnierzykiem). Religia nie była 

obowiązkowa, ta lekcja odbywała się po szkole w prywatnym domu. Językiem 

obowiązkowym do nauki był rosyjski. W sumie uczyłam ponad 30 lat… 

A.J.: Ciężkie było życie bez komórki, Internetu? 

M.J.: Byliśmy do tego przyzwyczajeni, po prostu nie mieliśmy takich możliwości. 

Przygotowywaliśmy dla dzieci różne ćwiczenia, rebusy, loteryjki, obrazki. Dużo musieliśmy 

przygotowywać sami. Telefon był tylko w naszej szkole i szkole nr 1.  

 



 

 

A.J.: Czy pisanie listów było lepsze od dzisiejszych SMS-ów? 

M.J.: To było dobre źródło informacji, ale porozumiewanie się było utrudnione. 

A.J.: Co Twoim zdaniem zmieniło się na gorsze, a co na lepsze? 

M.J.: Na lepsze… rozwój technologii, a na gorsze… ludzie nie mają czasu dla innych.  

A.J.: Czy uważasz, że dzisiejsza młodzież potrafiłaby żyć bez elektroniki? 

M.J.: Jeśli nie byłoby wyjścia, ale na pewno byłoby to bardzo trudne. 

A.J.: Czy współczesne dzieci żyjące w dobie komputera potrafią odróżnić świat rzeczywisty 

od fikcji? 

M.J.: Trudne pytanie, myślę, że obecnie w życiu dzieci jest za dużo komputera, telewizji… 

Rozwój niesie za sobą niebezpieczne skutki, choćby np. uzależnienie czy gorszą kondycję 

fizyczną. Powinniśmy raczej zachęcić dzieci do zabawy wśród przyrody i nauczyć szacunku 

do niej. 

A.J.: Kto jest dla Ciebie autorytetem?  

M.J.: Przez lata to wszystko ulegało zmianie, ale niewątpliwie jednym z moich największych 

autorytetów jest Święty Jan Paweł II, Papież-Polak, to niezwykłe, jakim był człowiekiem. 

Niesamowicie dobry, pełen miłosierdzia, wielkie wrażenie zrobił na mnie fakt, iż wybaczył 

swojemu zamachowcy. Chciałabym być człowiekiem tak pełnym energii, którą nie trudno 

było zaobserwować u Niego. Możliwość życia w Jego czasach dała mi dużo. 

A.J.: Co sądzisz o słowach papieża Franciszka ,,Wstańcie z kanapy…” wypowiedzianych 

podczas ŚDM w Polsce? 

M.J.: Myślę, że trafnie oddają obecną sytuację, faktycznie, ludzie teraz są bardziej osowiali, 

leniwi… Dobrze byłoby to zmienić. Nikt nie lubi samotności, bądźmy dla innych, to inni 

będą dla nas… 

A.J.: Bardzo dziękuję za wywiad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gwiazdy w wakacje? 
W okresie wakacji warto każdego dnia w pełni korzystać z 

dobrodziejstw słonecznego nieba. Będzie to okres długich dni i 

krótkich nocy, mimo to wiele ciekawych zjawisk będziemy mogli 

zaobserwować na niebie, z których niewątpliwie na specjalne 

wyróżnienie zasługują perseidy. 

 

Perseidy – jeden z najbardziej regularnych rojów meteorów, którego 

orbita przecina się każdego roku z ziemską w dniach 17 lipca – 24 

sierpnia. Maksimum roju obserwuje się pomiędzy 12 i 13 sierpnia.  

Są one obserwowane od około 2000 lat, zaś najwcześniejsze 

informacje o obserwacjach pochodzą 

z Dalekiego Wschodu. Czasem 

nazywane są „łzami świętego 

Wawrzyńca”, ponieważ 10 sierpnia 

jest dniem jego męczeńskiej śmierci. 

Rój widoczny jest od około połowy 

lipca każdego roku, ze szczytem 

aktywności pomiędzy 9 i 14 sierpnia. 

Meteory widoczne są na całym niebie, 

ale z powodu parametrów orbity komety Swifta-Tuttle’a perseidy są 

najlepiej widoczne na półkuli północnej. Zwykle najwięcej perseidów 

obserwuje się w drugiej połowie nocy i nad ranem, ponieważ 

wówczas radiant znajduje się wystarczająco wysoko nad horyzontem. 

 

Tak więc w wakacyjne wieczory można oglądać spadające 

perseidy. Zatem z głową zadartą do góry spójrzmy, co tam na 

naszej sferycznej scenie szykuje nam pogodne niebo☺ 

 

 



 

 

CIEKAWOSTKI NA TEMAT KOSMOSU 

  Najgorętszą planetą w Układzie Słonecznym jest Wenus, temperatura dochodzi tam do 470 

stopni Celsjusza. 

 Gwiazda, która ma najdłuższą nazwę to Shurnarkabtishashutu, co po arabsku znaczy „pod 

południowym rogiem byka”.  

 Największym Księżycem w Układzie Słonecznym jest Ganimedes, a jest on większy nawet od 

Merkurego! 

 Wiatry na Neptunie osiągają prędkość 2 tysięcy kilometrów na godzinę. 

 Największy krater uderzeniowy w Układzie Słonecznym znajduje się na Księżycu. To krater o 

nazwie A 

 

 

CIEKAWOSTKI NA TEMAT ZIWERZĄT NA SAWANNIE 

Na sawannie żyje wiele niepowtarzalnych zwierząt np.: 

 Gepard - jest najszybszym zwierzęciem na lądzie, prócz tego jako jedyny z dużych kotów 

potrafi mruczeć  

 Żyrafa - jest najwyższym ssakiem na lądzie. Większość przedstawicieli tego gatunku posiada 

2 różki, ale występują także podgatunki o dodatkowym rogu między oczami a nawet jeszcze 2 

za uszami 

 Antylopy Gnu - tworzą bardzo ogromne stada, gdy wędrują w poszukiwaniu wodopojów. Do 

ich marszu przyłączają się bardzo często także inne zwierzęta roślinożerne 

 Słonie afrykańskie - tworzą stada składające się wyłącznie z samic z młodymi. Przewodniczką 

stada jest zazwyczaj najstarsza samica w grupie. Zwierzęta te nie akceptują wokół siebie 

obecności drapieżników, gdy tylko jakiegoś zauważą, przeganiają go. Słonie uważane są za 

ssaki obdarzone znakomitą pamięcią 

 Strusie afrykańskie - to największe i najcięższe ptaki na Ziemi. Samce tych ptaków posiadają 

zazwyczaj po kilka samic, które składają jaja wspólnie do jednego gniazda  

 Lwy - są jedynymi kotami, które ryczą. W okresach suszy niektóre lwy stanowią zagrożenie 

dla człowieka i mogą go zaatakować, a nawet zabić 

 Drapieżniki żyjące w stadach na sawannie  bardzo często po utracie swojej rodziny próbują 

poszukiwać nowej. Zazwyczaj jednak nie decydują się przyłączyć do innej grupy należącej do 

tego samego gatunku. Znany był przypadek samicy likaona, która polowała wspólnie z 

szakalami. Gdy przybyły osobniki jej gatunku na tereny zajmowane przez nią, nie przyłączyła 

się do nich (zwierzę tak postąpiło, ponieważ inne likaony mogłyby jej nie zaakceptować i w 

konsekwencji zabić). 

 



 

 

Krzyżówka 

 

 

1. wieloznaczny termin oznaczający w najszerszym rozumieniu odmianę języka odznaczającą się 

swoistymi cechami fonetycznymi, leksykalnymi czy gramatycznymi. 

 

2. specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski utrzymany w osobistym tonie, 

lekki w formie, wyrażający - często skrajnie złośliwie - osobisty punkt widzenia autora. 

 

3. faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk i przydzielaniu godności. 

 

4.  organiczny związek chemiczny, pochodna tryptofanu. U zwierząt jest hormonem 

syntetyzowanym głównie w szyszynce. Koordynuje pracę nadrzędnego zegara biologicznego u 

ssaków, regulującego rytmy dobowe, między innymi snu i czuwania. 

 

5. typ bardzo wydajnego źródła krasowego. Najczęściej występuje w regionach górskich. 

 

6. zbiór wszystkich punktów płaszczyzny euklidesowej odległych od ustalonego punktu, 

nazywanego środkiem, o zadaną odległość, nazywaną promieniem. 

 

7. uboga grupa społeczna legitymująca się szlacheckim rodowodem, lecz nieposiadająca ziemi. 

 

8. nurt kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na koniec XVII wieku do początku 

XIX wieku. 

 

9. proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika. 

 

10. gatunek literacki z pogranicza publicystyki, literatury faktu i literatury pięknej. 
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Nasze własne teksty 

 

„Wiara” 

 Była mroźna zima. W jednym z krakowskich Domów Dziecka właśnie trwały 

przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie dzieci były podekscytowane, 

ponieważ albo znalazły swój nowy dom i nową rodzinę, albo nie mogły doczekać się 

prezentów. Wszystkie, oprócz jednego…                                                                             

 Róża miała sześć lat. Niestety i tym razem nie znalazła swojej nowej, kochającej 

rodziny. Dziewczynka domyślała się, dlaczego kolejni już małżonkowie jej nie przygarnęli – 

była chora, poważnie. Miała cukrzycę typu pierwszego. Za każdym razem działo się to samo 

– oczekiwanie i nadzieja, że tym razem znajdzie się ktoś odpowiedzialny, kto pokocha ją bez 

względu na jej chorobę, a później rozczarowanie, żal, smutek. Dziewczynka co noc płakała, 

obwiniała swoich biologicznych rodziców za swój stan zdrowia, czuła urazę do Boga, że 

pozwolił na jej cierpienie. Jednak Róża nie przestała wierzyć. Co niedzielę razem ze swoją 

opiekunką chodziły do Kościoła. Modliły się o lepszy stan zdrowia dziewczynki i o to, aby 

znalazła swój dom. Mimo kolejnych rozczarowań, w jej smutnym, doświadczonym już 

serduszku ciągle tlił się maleńki płomyczek nadziei. Dziewczynka często rozmawiała ze 

swoją opiekunką Gosią, którą darzyła wielkim zaufaniem. Pewnego wieczoru, kiedy inne 

dzieci poszły na kolację, Róża zapytała:                                                                                                       

- Dlaczego właśnie ja jestem chora? Czy coś złego zrobiłam?                                                    

- Ależ skąd, ty nie jesteś niczemu winna. Pytasz, dlaczego to ty jesteś chora… Nie bardzo 

potrafię ci to wytłumaczyć. Być może Jezus powierzył ci jakąś ważną misję? Tylko 

wyjątkowe osoby dokonują wyjątkowych rzeczy, a ty właśnie jesteś taką osobą.                                                  

- Ale jaką misję? Przecież ja cierpię…                                                                                          

- Pan Jezus też cierpiał, a on właśnie miał misję do wykonania. Musisz czasem zapomnieć o 

swojej chorobie. Poczuć się jak zdrowa dziewczynka, cukrzyca to nie jest koniec świata.                                        

- Zapomnieć… Ale jak…?                                                                                                            

- Po każdej zimie przychodzi piękne lato, tak po każdym cierpieniu w końcu przyjdzie czas na 

chwilę radości. Nie możesz się poddawać.                                                                                   

- Spróbuję, dziękuję ci, że ze mną porozmawiałaś. Od razu zrobiło mi się cieplej na sercu.                                                                                                       

 Nadeszła Wigilia. Wszystkie dzieci z podekscytowaniem wypatrywały pierwszej 

gwiazdki, nawet Róża. Kiedy w końcu się pojawiła, wszyscy zaczęli się dzielić opłatkiem, 

zmówili modlitwę i zasiedli do kolacji. Po posiłku nadszedł czas na prezenty. Róża dostała 

paczkę od swojej opiekunki, jednak jej nie otworzyła. Chciała najpierw znaleźć Gosię, aby 

mogły otworzyć prezent razem.                                                                                                    

- Gosia! - zawołała dziewczynka, widząc swoją opiekunkę.                                                        

- O, tutaj jesteś! Jeszcze nie rozpakowałaś prezentu? - zapytała.                                                 

- Chciałam otworzyć go z tobą.                                                                                                    

- W takim razie możesz go już rozpakować.                                                                                  

Różyczka z zapałem rozdarła kolorowy papier.                                                                           

- To książka! I to jeszcze jaka!                                                                                                              

- Podoba ci się? Zobacz tytuł. To chyba lektura napisana w sam raz dla ciebie, a na dodatek 



 

 

stworzona na faktach.                                                                                                                   

- „Cuda z Nieba”! Ty zawsze wiesz, jak poprawić mi humor! Spójrz, tu nawet dołączona jest 

wersja filmowa!                                                                                                                            

- Mam nadzieję, że ci się podoba.                                                                                                         

- I to jak! Jesteś najlepszą opiekunką na świecie!                                                                                                  

 Minęły dwa miesiące. Róża nawet na krok nie rozstała się z książką, którą dostała od 

Małgosi. Pewnego niedzielnego popołudnia dziewczynka wybrała się razem ze swoją 

opiekunką na spacer po rynku. Usiadły na ławce i karmiły gołębie. Róża czuła, że dzisiejszy 

dzień będzie wyjątkowy. Podziwiała stare kamienice i Wawel, kiedy nagle dostrzegła pewną 

osobę. Był to bezdomny. Siedział na chodniku i wyraźnie wyglądał na zrozpaczonego. 

Różyczka poprosiła swoją opiekunkę czy może do niego podejść. Gosia się zgodziła. 

Dziewczynka podeszła i zapytała:                                                                                                

- Dlaczego pan jest smutny?                                                                                                         

- Ponieważ jestem w okropnej sytuacji, bardzo cierpię. – odparł.                                                

- Ja także cierpię, ale teraz już mniej.                                                                                           

- Jak to?                                                                                                                                         

- Dzięki wierze. Uwierzyłam, że nadejdą lepsze dni i teraz jest lepiej.                                        

- Ja jakoś nie jestem o tym przekonany. Nie wierzę w cuda. Widziałaś, jak ludzie się na mnie 

patrzyli? Jestem dla nich nikim. Nikt mi nie pomoże. Nic dla nich nie znaczę, a Bóg? Gdyby 

mnie kochał, to nie dopuściłby do tego.                                                                            

Różyczka nie wiedziała, co odpowiedzieć. Postanowiła podarować bezdomnemu swoją 

książkę.                                                                                                                                         

- Proszę, panu bardziej się przyda.                                                                                                

- Dziękuję, ale w czym mi to pomoże?                                                                                         

- Pomoże panu zrozumieć, że dla Jezusa jest pan kimś wyjątkowym. Każde życie, nawet 

najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga.                                                                                                        

- Jesteś bardzo mądra, jak na swój wiek.                                                                                      

- Jezus powierzył mi misję do wykonania. Dopiero teraz to rozumiem. Swoim cierpieniem 

mam pokazać ludziom, że nie są sami, że są kochani.                                                                                                                                 

 Różyczka pogodziła się ze swoją chorobą, nadal chodzi do Kościoła, a dzięki 

rozmowie z bezdomnym, człowiek ten uwierzył na nowo w Boga, znalazł mieszkanie i pracę, 

bo po każdej zimie nadchodzi lato. W Domu Dziecka również zaszła nowa zmiana, w jadalni, 

na ścianie w widocznym miejscu zostały wyryte słowa Róży: „Każde życie, nawet najmniej 

znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga” i każdy o nich pamięta. 

 

Daria Sysło 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Co potrzebne jest by marzyć? 

Marzenia są jak podróże, 

jesteśmy mali - są duże. 

Nie chodzi tu o fundusze, 

trzeba mieć siłę, odwagę, duszę. 

 

To wiele razy pomaga - 

umieć od siebie wymagać. 

Iść do przodu szybkim krokiem, 

nie omijać nic też bokiem. 

  

Mieć fantazję, znać przygodę, 

móc zawrzeć z każdym zgodę. 

Pewność siebie to podstawa, 

niekonieczna jest tu sława. 

  

Nic wielkiego tu nie trzeba, 

nawet interwencji nieba. 

Chęć - to wszystko i nic więcej, 

dla osoby marzyć chcącej. 

                                                                   

  

Sylwia Płoskonka 

 

W wyobraźni 

 

Stworzyłam w marzeniach, 

Mej wielkiej wyobraźni, 

Najlepszą wersję świata… 

 

Bez wojen, katastrof, zła,      

Strachu o następny dzień. 

Wszyscy są uśmiechnięci, 

Radość gości na twarzach. 

Szczęście jest wyraziste, 

Niezakłamane, brudne… 

Szpitale stoją puste - 

Nikt nie cierpi, nie ginie, 

Czas jakby nie upływał, 

Nie widać go na twarzach… 

Wszyscy są zgodni, 

Nie doświadczysz kłótni. 

Życie stało się wielkie - 

Jako największa wartość. 

Nikt nie wymyślił grozy. 

Chemicy zapomnieli 

Stworzyć niebezpieczeństwo… 

Te bomby atomowe 

I te gazy śmiertelne… 

Eutanazja, aborcja, 

w ogóle nie istniały 

i nigdy nie zaistnieją! 

Policja, detektywi… 

Dostali emeryturę, 

Bo nie mają co robić. 

Sądy nie muszą sądzić… 

Nawet zabójców nie ma, 

Bo nie byli potrzebni… 

Nikt nie żyje w kłamstwie, 

Bo prawda jest cenniejsza… 

Brak wszelkich prześladowań, 

Nie ma dyskryminacji, 

Religia nie poróżnia, 

Katolicy i islamiści 

Żyją w wielkiej zgodzie. 

Światem rządzi porządek, 

Wokół gości harmonia. 

 

Dobrze, że można marzyć… 

 

 

Agata Jakubiak 



 

 

 

Wypowiedz się… 

          „Moja ulubiona pora roku” 

 

Lubię lato, bo wtedy są wakacje i jest to czas, w którym mogę odpocząć od 

obowiązków szkolnych. Można się kąpać w morzu czy basenie, opalać się i 

bawić na świeżym powietrzu. Słoneczne poranki zachęcają do wczesnego 

wstawania, dni są dłuższe, można wtedy chodzić na spacery; wszystko kwitnie, 

jest pięknie. Nie trzeba się grubo ubierać, wystarczą lekkie, przewiewne ubrania. 

Latem można uprawiać różne sporty na świeżym powietrzu, jeździć na rowerze, 

rolkach czy biegać. Można chodzić na wycieczki górskie czy wybrać się za 

granicę. Latem wszystko dosłownie tętni życiem.  

Lubię lato jeszcze dlatego, że wszędzie jest tak kolorowo, jest mnóstwo zielonej 

trawy, zaczynają się pojawiać owoce. Wakacje to czas, kiedy można spotkać się 

z rodziną, odpocząć, odwiedzić jakieś ciekawe miejsca. Dlatego właśnie tak 

bardzo lubię ten czas. 

Aneta Zborowska 

  

 



 

 

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy i stresów nadchodzi tak wyczekiwany przez 

wszystkich czas – WAKACJE. Będzie to czas zabawy i nowych przeżyć. Korzystając z 

czasu wolnego nie zapominajcie jednak o Waszym bezpieczeństwie. Każdy z Was musi 

zwracać uwagę na różne zagrożenia podczas wakacyjnego wypoczynku, aby po jego 

zakończeniu pozostały tylko dobre wspomnienia. 

Poniżej możecie zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpiecznego spędzania wolnego 

czasu. Są to zalecenia Rzecznika Praw Dziecka i służb porządkowych policji. 

Zasady bezpiecznej kąpieli 

 Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest ratownik WOPR. 

 Nie pływaj w wodzie o temp. poniżej 14 stopni (optymalna temp. 22-25 stopni). 

 Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, 

szyję i nogi – unikniesz wstrząsu termicznego, niebezpiecznego dla naszego organizmu. 

 Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub 

kalectwem. 

 Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody, spychanie do wody z 

pomostów, z materacy. To niebezpieczne! 

 Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. Ktoś może potrzebować 

Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń to, ale w granicach swoich 

możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach to zawiadom inne osoby. 

 Nie pływaj bezpośrednio po posiłku – zimna woda może doprowadzić do bolesnego 

skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. 

 Po kąpieli nie jest wskazany duży wysiłek fizyczny. 

 Nie przebywaj w wodzie zbyt długo ani też nie wchodź do niej po zbyt krótkiej przerwie. 

 Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po ukończeniu pływania należy zjeść 

posiłek.  

  Zasady bezpiecznego przebywania na słońcu 

 Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu. 

 Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne (UWAGA! Noszenie ciemnych okularów bez 

filtra jest szkodliwe. Źrenica, do której dochodzi mniej światła, rozszerza się, dzięki 

czemu do wnętrza oka wnika więcej promieni UV). 

 Unikaj wysiłku w pełnym słońcu. 

 Chroń się w cieniu w godzinach południowych. 

 Jeśli musisz przebywać na słońcu, stosuj filtry ochronne. 

Wakacje w górach 

 Wybierając się w podróż po górskich szlakach należy zaopatrzyć się w dobre buty i 

ubranie. 

 Pamiętaj, żeby nie wyruszać w góry bez opieki dorosłych. 

 Ruszając ze schroniska dla własnego bezpieczeństwa warto powiedzieć dokąd idziemy i 

jakimi szlakami, zapamiętaj numer alarmowy GOPR. 

 Wyruszaj w góry rankiem, gdyż pogoda najczęściej psuje się po południu. 

 Miej ze sobą na wszelki wypadek latarkę, plandekę przeciwdeszczową oraz ciepłe 

ubrania, nawet jeśli jest lato. 

 Przede wszystkim, jeżeli nie czujesz się na siłach iść jakimś szlakiem, nie idź albo 

wyrusz w grupie z bardziej doświadczonymi wspinaczami. 



 

 

Uśmiechnij się 
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