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Gazetka Internatu  

Kujawsko – Pomorskiego 

   rodka Szkolno – Wychowawczego nr 2     

w Bydgoszczy 

 

Numer 133                                                                wrze ień - październik 2021r 

 

Dzień dobry! 

Jak pewnie wielu z Was zauważyło gazetka „Ślimaczek” nie ukazywała się 

w zeszłym roku szkolnym. Przerwa była spowodowana wieloma powodami, ale 

głównie szalejącą pandemią Covid 19. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie 

inaczej i będziemy mogli spokojnie spotykać się i pisać dla was ciekawe 

artykuły. Oto przed wami 133 numer gazetki. Zapraszamy do czytania i życzymy 

przyjemnej lektury.  

Redakcja Gazetki „Ślimaczek” 

 
 

WSPOMNIENIA 
Moje wakacje na 

Podlasiu. 
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Tegoroczny wyjazd na Podlasie bardz         

    b                                              
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Tekst i zdjęcia Maria Tułodziecka z grupy I 
 
 
 

Wakacje w Zakopanem 
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W wakacje pojechałem z moim tatą do 

Zakopanego, gdzie zwiedziliśmy całe Tatry. 

Pogoda nam sprzyjała, były dobre warunki do 

zwiedzania gór. Zobaczyłem najpiękniejsze 

widoki w moim życiu. Widziałem Giewont, 

Morskie Oko, Kondracką Kopę i wiele innych. 

Dla mnie było to duże wyzwanie zdobywanie 

wysokich i niebezpiecznych szczytów.  

Zakopane jest bardzo popularnym 

miejscem wśród turystów, jak na takie małe 

miasto. Kto kocha góry, jest to najlepsze 

miejsce do zwiedzania gór w Polsce.  

                                            Tekst i zdjęcia Michał Budziński z grupy XII 

 

AKTUALNOŚCI 

 
 

Dzień chłopaka 

Z okazji Dnia 

Chłopaka w naszej szkole 

po raz kolejny zostały 

zorganizowane różne 

zabawy, w których mogli 

brać udział uczniowie. 

Chłopcy i dziewczyny 

aktywnie uczestniczyli  
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w konkurencjach takich jak: 

przeciąganie liny, zgadywanie logo aut, 

rozpoznawanie produktów po smaku 

czy korzystanie z usług kosmetycznych 

przygotowanych przez dziewczyny ze 

starszych grup.  

Cała zabawa przebiegła w miłej i spokojnej atmosferze, sprawiła każdemu wiele 

radości, a uśmiechy długo nie schodziły z twarzy. 

Napisała Weronika Karwasz z gr VII 

 

Wycieczka do Exploseum 

                                 

                                    

to miejsce to Exploseum. Jest to 

                      f b    , 

                                     

i Amunicji DAG Fabryki Bromberg z 

       II                . Kombinat 

                                      

amunicji,                    

  b        pracy przymuszonej, 

                    b                

Aktien-Gesel     f  ( AG)          

               y lat 60.XIX wieku i 

postaci Alfreda Nobla. 

                         

samemu, lub z przewodnikiem, po uprzedniej rezerwacji telefonicznej. Taka 

                        2            b                                      
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     . Trasa                        
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J                             

zwiedzania jest przechodzenie przez tunele, 

                 b                       

budynki. 

Osobom zainteresowanym okresem II 

Wojny Światowej, a zwłaszcza uzbrojeniem, 

materiałami wybuchowymi itp., na pewno 

spodoba się czas zwiedzania Exploseum. 

Napisał Cezary Wiśniewski z grupy XI 

 

CIEKAWY CZŁOWIEK 

Krzysztof Krawczyk 
 

Był synem Januarego i 

Lucyny Krawczyków. Był ojcem 

syna Krzysztofa i mężem Ewy 

Krawczyk. Swoją karierę 

rozpoczął w zespole Trubadurzy, 

gdzie zajmował się pisaniem 

tekstów do piosenek. Karierę 

solową zaczął w latach 80 XX 

wieku. Krzysztof Krawczyk inspirował się Elvisem Presley’em.  
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W 1988 roku miał wypadek samochodowy, który zmienił jego postrzeganie 

świata. Przywrócił mu wiarę w Boga, którą utracił w wieku 14 lat po śmierci 

ojca.  

Jego najbardziej znane przeboje to: „Parostatek”, „Za tobą pójdę jak na 

bal”, „Zatańcz ze mną jeszcze raz”, „Mój przyjacielu”, „Chciałem być”. Nagrał 

też wiele piosenek w duetach z innymi znanymi wykonawcami: Edytą 

Bartosiewicz, Muńkiem Staszczykiem, Katarzyną Nosowską, Goranem 

Bregowiczem, Bohdanem Smoleniem. Nigdy nie wystąpił z Marylą Rodowicz. 

Dyktował z głowy Mikołaj Zalech z grupy VIII 

 

OPOWIEM WAM O… 
 

KONIE 

Koń towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat. Był 

dzielnym kompanem zarówno podczas wypraw jak i setek 

bitew stoczonych na przestrzeni lat. Dziś los jest dla koni 

bardziej łaskawy, otacza się je opieką i starannie o nie dba. 

Coraz rzadziej są wykorzystywane do pracy, częściej do 

rekreacji. 

Napisała Magdalena Jarmołkowicz z grupy I 

 
 
 

Redakcja    limaczka” 
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Redakcja: D. Buhl, I. Marciniak 

 


