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  Przyszedł wreszcie upragniony i długo wyczekiwany 

przez każdego ucznia czas, pełen przygód, zabawy oraz nie-

zapomnianych przeżyć. Czas wakacji ! ! ! ! ! Chcemy, abyście 

spędzili go najlepiej, jak tylko się da. 

  Dwa miesiące to dużo czasu, ale przeleci tak szybko, 

że nawet nie zauważycie, że to już koniec. Wiele cudownych 

wspomnień tworzy się właśnie  w tym letnim okresie. 

  Wakacje to czas na odpoczynek, ale przede wszystkim 

dobrą zabawę!  Pamiętajcie, że wszystko trzeba robić z głową 

aby wakacje były udane a przede wszystkim bezpieczne! 



Na co głównie trzeba uważać ? 

 Wielkimi krokami zbliża się lato, wakacje i wyczekiwany urlop. 

Pogoda sprzyja wypadom nad wodę, pływaniu czy spływom kajako-

wym .Warto jednak pamiętać, że dobrze spędzony czas nad wodą to 

czas spędzony w bezpieczny sposób. Jak się zachowywać, aby nasze 

kąpiele były bezpieczne? Warto pamiętać o kilku podstawowych zasa-

dach. Ich przestrzeganie pozwoli nam przywieźć z urlopu tylko dobre 

wspomnienia. 

 

Rady dla osób wypoczywających nad wodą: 

 Pływaj tylko w miejscach do tego wyznaczonych czyli w miej-

scach, w których wiadomo, jakie jest dno. 

 Przestrzegaj regulaminu danego kąpieliska. 

 Zwróć uwagę na warunki atmosferyczne i nie pływaj w czasie bu-

rzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. Także pływanie po zapadnię-

ciu zmroku oraz w nocy jest bardzo niebezpieczne. 

 Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu, na czczo lub bezpośrednio 

po posiłku! Może się to bowiem skończyć nawet śmiercią. 

 Dobieraj odpowiedni sprzęt pływający. Pamiętaj, że materac dmu-

chany nie służy do wypływania na głęboką wodę, daleko od brze-

gu, podobnie jak inne gumowe zabawki (np. koło, rękawki, ponto-

ny). Korzystaj jedynie z pewnego i sprawnego sprzętu pływające-

go. 
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(Pamiętaj że  najważniejsze w wakacje jest  bezpieczeństwo                                      
bo szkoła czaka na  ciebie!) 



 Mimo różnorodności atrakcji, które są dostępne w Polsce, wielu tu-

rystów decyduje się nawet na kilkukrotne zwiedzanie tego samego miej-

sca. Polska, tak jak i inne kraje, może pochwalić się atrakcjami, które co 

roku cieszą się największym powodzeniem i ściągają tłumy turystów 

z całego świata. 

Są to miejsca takie jak: 

 Zamek Krzyżacki w Malborku najpotężniejsza twierdza średniowiecznej Europy. 

Kompleks ten był wznoszony w kilku etapach od XIII do XV wieku dla rycerzy   Zakonu 

Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie – Krzyżaków. 

Dla zagranicznych turystów jest obowiązkowym punktem na mapie podczas wakacji 

w  Polsce. 

 Obóz Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Choć muzeum na terenie dawnego 

obozu koncentracyjnego nie można nazwać atrakcją, to jest to miejsce, które do dziś 

ściąga tłumy z całego świata. Jest to jedyny obóz zagłady, który został wpisany na li-

stę światowego dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie trwa kilka godzin i podzielone jest 

na dwa etapy. 

 Sukiennice to obowiązkowy punkt wycieczki do Krakowa. Ten zabytkowy budynek          

sukiennic znajduje się w centralnej części Rynku Głównego. Dawniej pełnił funkcję 

targowiska. 

 Zamek na Wawelu. Wawel przez wieki stanowił siedzibę królów polskich. Obecnie 

jest symbolem państwowości i jednym z najważniejszych muzeów w Polsce. Co roku 

odwiedza go ponad milion turystów. 

 Kościół Mariacki to kościół archiprezbiterialny. Należy do najbardziej znanych za-

bytków Krakowa i Polski. 

 Łazienki Królewskie czyli letnia Rezydencja Króla Stanisława Augusta. To magicz-

ne i niezwykłe ogrody, które musisz odwiedzić! 

 Centrum Nauki Kopernik to największe centrum nauki w Polsce. Inspiruje do               

obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi – nie tylko 

dzieci, ale i dorosłych! 

 Pałac Kultury i Nauki. Wybierz się tam, by poznać niezwykłą historię tego miejsca 

i odwiedź taras widokowy z panoramą Warszawy zapierającą dech w piersiach! 
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W POLSCE 



Redakcja 108 numeru gazetki  

Bylok Zofia, Duraj Oliwia, Wiśniewska Dominika - redaktorki naczelne. 

Piotr Chraniuk – skład, opieka i koordynowanie wydania gazetki. 

Renata Potocka – korekta gazetki. 

    Dostępni jesteśmy także on-line na stronie szkoły: zsbcieszyn.pl 
    Możecie też do nas pisać na adres: zsb.budowlaniec@gmail.com 
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  Po dziesięciu miesiącach cięż-

kiej pracy nadszedł wyczekiwany 

przez wszystkich uczniów czas wa-

kacji. Czas odpoczynku od szkoły, 

książek, sprawdzianów, zeszytów 

dzwonka, porannego wstawania. 

 Życzymy wszystkim, aby rozpoczęte wakacje były 

pełne niezapomnianych wrażeń oraz udanego i bez-

piecznego wypoczynku. Cieszcie się z każdego sło-

necznego dnia, z każdej przeżytej przygody, z każdego 

spotkania z interesującymi ludźmi. Odpoczywajcie w 

pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, nabierajcie sił 

i „ładujcie akumulatory”, ale z zachowa-

niem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

 Do zobaczenia we wrześniu!  

 Życzy Redakcja 

 


