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Ślimaczek                                       

Gazetka Internatu 

Kujawsko – Pomorskiego 

 

   rodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 
 

w Bydgoszczy 

 
 

Numer 140                                                                                    czerwiec 2022r 

 
 

AKTUALNOŚCI 
 
 

MISTRZOSTWA POLSKI W PODNOSZENIU 

CIĘŻARÓW 
 

GRATULUJEMY MARYSIU!!! 
 

Dnia 07 maja brałam udział 

w Mistrzostwach Polski w 

podnoszeniu ciężarów dla osób 

niepełnosprawnych.  

Zawody organizowane były w 

Bydgoszczy na Zawiszy. Byliśmy 

podzieleni na kategorie wagowe. 

W mojej kategorii było łącznie 

osiem dziewczyn. 
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  Zdobyłam dwa złote medale. Jeden w kategorii junior, a drugi w kategorii 

dorosłych kobiet. Po ogłoszeniu wyników poproszono mnie o udzielenie 

wywiadu do telewizji. 

Napisała Maria Tułodziecka z gr I 

 
 
 
 

DZIEŃ DZIECKA W 
NASZYM OŚRODKU 

 
 

Dnia 1 czerwca w naszym 

Ośrodku odbył się festyn z okazji Dnia 

Dziecka. Wychowankowie internatu 

mieli okazję zaprezentować swoje 

umiejętności taneczne oraz muzyczne. 

Zaśpiewali utwory Krzysztofa 

Krawczyka, przyjaciela naszego Ośrodka. Wśród wykonanych utworów znalazły 

się piosenki takie jak: „Daj mi zachować marzenia”, „Zatańczysz ze mną jeszcze 

raz” i „To co dał nam świat”.  

Chłopcy, pod przewodnictwem pani 

Magdaleny Zasady i pani Ewy 

Szopińskiej, zatańczyli do piosenki 

„Savage Love”. 

Oprócz tych występów było 

dużo zabaw, w których można było 

zdobyć atrakcyjne nagrody. Były 

zajęcia z dogoterapii prowadzone 
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przez panią Izabelę Marciniak i panią Agnieszkę Maćkiewicz. Klasa 

gastronomiczna przygotowała pyszne gofry, które każdy mógł skosztować.  

Festyn podobał się każdemu z uczestników. Pogoda również dopisała, nie 

można było narzekać. 

Napisała Magdalena Jarmołkowicz z gr I 

 
 
 
 

NAJWAŻNIEJSZE ŚWIĘTA CZERWCA 
 

 

Pierwszym ważnym świętem w czerwcu 

jest Dzień Dziecka. Dzień ten został 

ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie 

Ogólne Organizacji Narodów 

Zjednoczonych dla upowszechnienia 

ideałów i celów dotyczących praw dziecka 

zawartych w Karcie Narodów 

Zjednoczonych. Mimo, że dzień dziecka 

świętowany jest międzynarodowo, nie w każdym kraju 

przypada na tą samą datę. W Polsce, Niemczech i Chinach świętujemy go 1 

czerwca. Z kolei w Japonii i Korei Południowej dzieci i rodzice celebrują go 5 

maja. We Francji, Indiach i Kanadzie dzień dziecka przypada na 20 listopada i to 

właśnie ten dzień jest obchodzony przez Unicef, jako dzień dziecka. Pozostałe k

raje obchodzą dzień dziecka w indywidualnych terminach. 

Drugim, ważnym świętem (choć może nie tak popularnym jak Dzień 

Dziecka) jest Dzień Przyjaciela. Obchodzimy go w Polsce 9 czerwca. To święto 

jest dobrą okazją do spotkania z przyjaciółmi i spędzenia z nimi dnia w miłej 

atmosferze. 



 4 

Trzecim ważnym świętem tego miesiąca jest Dzień 

Ojca. To święto obchodzone jest 23 czerwca. Dzień 

ten ma na celu wyrazić szacunek i wdzięczność 

naszym ojcom - za miłość, 

wychowanie, za to, że są i  

nas wspierają. 

A jak to wygląda w innych 

krajach? Jak się okazuje, bywa z 

tym bardzo różnie. W Hiszpanii, 

Portugalii i we Włoszech ten wyjątkowy 

dzień obchodzony jest 19 marca. Co ciekawe jest to także dzień św. Józefa, a 

ten przez katolików uważany jest za wzór ojca. W Niemczech Dzień Ojca 

obchodzony jest w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego, czyli czterdzieści dni po 

Wielkanocy. Z kolei na Litwie Dzień Ojca przypada w pierwszą niedzielę w 

czerwca. W Austrii z kolei o ojcach szczególnie ciepło myśli się w drugą 

niedzielę czerwca. W Wielkiej Brytanii ojcom dziękuje się w trzecią niedzielę 

czerwca, czyli tak samo, jak w USA. Jeśli chodzi o kraje skandynawskie, oprócz 

Danii, święto to przypada w drugą niedzielę listopada. Z kolei w najmniejszym z 

państw nordyckich, swoim ojcom dziękuje się 5 czerwca. W Turcji, Francji, 

Wielkiej Brytanii i na Ukrainie Dzień Ojca świętuje się w trzecią niedzielę 

czerwca. 

Pamiętajmy o naszych ojcach tego dnia. 

Pomyślmy o nich ciepło i podziękujmy im za to, że są i 

nas kochają. 

Napisała Weronika Karwasz z gr VII 
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CIEKAWY CZŁOWIEK 
 

 

Chciałbym dzisiaj przedstawić wam 

sylwetkę Edwarda Jancarza, polskiego 

żużlowca.  

 

Urodził się 20 sierpnia 1947 roku. Przez 

całą karierę związany ze Stalą Gorzów. 

Karierę rozpoczął w 1964 roku startując w 

zawodach ligowych. W 1968 roku zajął 3 

miejsce w Mistrzostwach Świata. 

Wielokrotnie uczestniczył w finałach 

Złotego Kasku, trzykrotnie zwyciężając tą 

imprezę. Wiele razy zdobywał 

mistrzostwo Polski indywidualnie oraz 

klubowo. Ostatni raz na Mistrzostwach 

Świata wystartował w 1982 roku. 

Oficjalny mecz pożegnalny (koniec kariery) odbył się w 1986roku. Następnie 

rozpoczął pracę jako trener z gorzowskimi juniorami, przez krótki czas 

prowadził młodzieżową drużynę narodową, potem próbował swoich sił jako 

trener, współpracując ze Stalą i KKŻ Krosno. 

Zmarł tragicznie 11 stycznia 1992 roku, zamordowany przez swoją żonę.  

Aby upamiętnić wielkiego sportowca co roku odbywają się memoriały 

Edwarda Jancarza. Jego imię nosi też stadion Stali Gorzów, a w samym 

Gorzowie postawiono mu pomnik i nazwano ulicę.  

Napisał Mikołaj Zalech z gr VIII  

https://pl.wikipedia.org/wiki/KSM_Krosno
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Konkurs „Wiosna wokół nas” 
 

Nadesłaliście bardzo dużo prac na konkurs fotograficzny „Wiosna wokół nas”. 

Dziękujemy. Wybór był trudny, gdyż wszystkie prace były bardzo ciekawe. 

Ostatecznie zwyciężyły: 

 
 
 
 
 
 
 

I miejsce 

praca Michała Budzińskiego z 

grupy XI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

II miejsce 
praca Marii 

Tułodzieckiej  
z grupy I 
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III miejsce 
praca Pawła 

Maćkowskiego z 
grupy XI 

 
 
 
 
 
 

 
 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!  
 
 

 

BEZPIECZNE WAKACJE 
 

Niedługo koniec roku szkolnego i w upragnione wakacje. Znaleźliśmy dla 
was kilka najważniejszych zasad, którymi powinniśmy się kierować, aby 
bezpiecznie spędzić ten wolny czas: 
  

1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o 
której godzinie zamierzasz wrócić. 

2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców. 
3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – 

przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle. 
4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni. 
5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie. 
6. Nie rozmawiaj z obcymi. 
7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał. 
8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu. 
9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych. 
10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij 

pomoc. 
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11. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i 
bezpiecznych kąpieliskach. 

12. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej. 
13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 
14. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i 

zawsze noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się 
kremem z filtrem. 

15. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask 
ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie 
wycieczki w góry. 

16. W górach nie wyruszaj w trasę, 
jeśli widzisz, że nadchodzi 
burza. 

17. Szukaj bezpiecznego 
schronienia podczas burzy. 

18. Podczas górskich wycieczek nie 
schodź ze szlaku. 

19. Nie oddalaj się bez pytania od 
rodziców – w nowych miejscach 
łatwo się zgubić. 

20. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na 
obecność kleszczy. 

21. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy 
grzyby są trujące. 

22. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i 
kleszcze. 

23. Nie rozpalaj ogniska w lesie. 
24. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy 

kot może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać. 
25. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM UDANEGO 

WYPOCZYNKU! 
 

Redakcja    limaczka” 

                                                                           
         tworzeniu gazetki. 

Redakcja: D. Buhl, I. Marciniak, J. Buhl 


