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„Co by było, gdyby nie było tego Radzymina…” 

 

20 maja… Data pozornie niczym niewyróżniająca się w kalendarzu. W tym roku 
szkolnym było jednak zupełnie inaczej. Dlaczego? Ponieważ właśnie tego dnia, 20 maja 
2022r., obchodziliśmy Święto Szkoły. 

Świętowanie rozpoczęliśmy od części oficjalnej. Pani Dyrektor w uroczystym prze-
mówieniu sięgnęła do przeszłości naszej szkoły, przypominając zasługi Eleonory Czartory-
skiej dla Radzymina i tutejszej edukacji.  

Wśród zaproszonych na uroczystość gości pojawili się dyrektorzy okolicznych szkół  
i przedszkoli, członkowie Rady Rodziców oraz przedstawiciele władz lokalnych: wicebur-
mistrz Radzymina - pan Krzysztof Dobrzyniecki, radny naszej gminy - pan Wiesław Solarz 
oraz kierownik Biura Oświaty w Radzyminie - pan Krzysztof Czuba. Szczególnym gościem 
była również pani Anna Grzegorek – członkini zarządu Towarzystwa Przyjaciół Radzymina, 
która na ręce Pani Dyrektor Hanny Baryłki przekazała książki o naszym mieście. 

Po części oficjalnej nadszedł czas na wyczekiwaną przez uczniów część artystycz-
ną. W lata życia księżnej Eleonory Czartoryskiej przenieśli nas uczniowie klas 5a i 5b pod 
kierunkiem Pani Lidii Banasiak.  Nie był to występ zwyczajny… Obserwując reakcje wi-
dzów, mogliśmy zauważyć, że wywołał on uśmiech na twarzach gości i społeczności szkol-
nej. Przyniósł także wiele wzruszeń… 

Od samego początku  występu mogliśmy poczuć się jak obserwatorzy XVIII – wiecznej 
codzienności. Wraz z Konstancją i Antoniną wzięliśmy udział w lekcji właściwego zachowa-
nia się przy stole, poprowadzonej przez samą księżnę Eleonorę. U boku dziedziczki Radzy-
mina oraz króla Stanisława Augusta Poniatowskiego spacerowaliśmy po Łazienkach Królew-
skich. Dowiedzieliśmy się również, skąd wziął się pomysł organizowania w Radzyminie tar-
gów właśnie w środy :) 

O utrzymanie klimatu epoki dbali także uczniowie klasy 7s, którzy po przygotowaniu przez 
Panią Agnieszkę Wardakowską, wykonali pokazy dwóch polskich tańców narodowych: polo-
neza oraz mazura. Wszyscy tancerze wystąpili w strojach nawiązujących do epoki, w któ-
rej żyła księżna Eleonora Czartoryska. 

Nie zabrakło także oprawy muzycznej. Zadbali o nią członkowie szkolnego chóru pod batu-
tą Pani Justyny Abramczyk.  

Zakończeniem tego ważnego dla całej społeczności szkolnej dnia był występ uroczych Mi-
nionków, które pod okiem swojej królowej – pani Marleny Wojdy – zaprezentowały nam pe-
łen energii taniec. Wprawne oko obserwatora mogło wśród tańczących dostrzec nie tylko 
uczniów, ale także… nauczycieli! Jest to dowód na to, że niezależnie od wieku, wszyscy 
wspólnie możemy się świetnie bawić. 

Gdy uroczyści dobiegały końca, pani Anna Grzegorek zdradziła nam, że w tym wyjąt-
kowym dniu, czuła się jak na imieninach bliskiej osoby. Słysząc te słowa, mogliśmy stwier-
dzić, że patron szkoły to nie tylko postać, która patrzy na nas z obrazu wiszącego na 
szkolnym korytarzu. Księżna Eleonora Czartoryska powinna być dla uczniów naszej szkoły 
kimś ważnym, wzorem do naśladowania. Poniekąd to właśnie Jej zawdzięczmy, że dziś je-
steśmy w murach Dwójki. Mamy wspaniałą przeszłość. Wszyscy starajmy się więc, aby 
równie wspaniała była nasza przyszłość, wszak przed nami wiele „dni, których jeszcze nie 
znamy…” 

Olga Karasek 

 

S Z K O L N Y  K A B E L  

Święto Szkoły 
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FOTOREPORTAŻ - Święto Szkoły 
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„Takiego maja, ślicznego maja, nie było 
jeszcze…” – jak co roku w naszej szkole 
obchodziliśmy kolejną rocznicę uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja.  
 W patriotyczny nastrój wprowa-
dziła nas klasa 6b oraz chór szkolny, któ-
rzy z tej okazji przygotowali uroczystą 
akademię. Mogliśmy zasłuchać się w pa-
triotycznej poezji, jak choćby w utworze 
Ignacego Krasickiego „Święta miłości ko-
chanej Ojczyzny”. 
Uczniowie prowadzący wydarzenie przy-
pomnieli najważniejsze fakty związane z 
uchwaleniem Konstytucji oraz najbar-
dziej istotne postulaty w niej zawarte.  
Znaczącym elementem akademii był wy-
stęp szkolnego chóru. Mogliśmy usłyszeć 
dobrze znane utwory nawiązujące do na-
szej historii: „Żeby Polska była Polską”, 
„Jak długo na Wawelu” czy najbardziej 
popularna i łączona z majową konstytucją 
pieśń „Witaj majowa jutrzenko”.  
 

 

Refleksją płynącą z naszego szkolnego 
świętowania może być przywołany przez 
uczniów cytat z  wiersza Wisławy Szym-
borskiej: 

 
 
 
 
 

 
 

„Ziemio ojczysta, ziemio jasna, 
nie będę powalonym drzewem. 

Codziennie mocniej w ciebie wrastam 
radością, smutkiem, dumą, gniewem. 

Nie będę jak zerwana nić. 
Odrzucam pustobrzmiące słowa. 

Można nie kochać cię – i żyć, 
ale nie można owocować.” 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez miłości do Ojczyzny nasze życie 
nigdy nie będzie pełne. Dlatego zachę-
camy, aby pamiętać o niej nie tylko 
przy okazji świąt państwowych, ale 
każdego dnia. Przecież patriotyzm 
można okazywać nie tylko wzniosłymi 
czynami, ale w każdym drobnym geście. 
 
 
 

 

S Z K O L N Y  K A B E L  

 

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 



Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 
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S Z K O L N Y  K A B E L  

 Podsumowaniem obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja był gminny konkurs wokal-
ny „Witaj majowa jutrzenko”. W zmaganiach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych 
z terenu gminy Radzymin. Wokaliści wykonali pieśni i piosenki patriotyczne. Musimy przy-
znać, że uczniowie ze wszystkich szkół zaprezentowali się na naprawdę wysokim poziomie. 
Liczymy, że konkurs wpisze się na stałe w obchody majowych świąt w naszej szkole.  
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Co łączy daty 1 marca i 4 czerwca? 

 3 lutego 2011 roku została uchwalona ustawa wprowadzająca do kalendarza nowe święto, 
które obchodzimy 1 marca. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest obchodzony od 
2011 r. Ustawę o ustanowieniu tego święta skierował do Sejmu RP śp. Prezydent RP Lech Ka-
czyński. – „Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy 
drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do 
tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.” – podkreślił Lech Kaczyń-
ski. 

 Ale o kogo właściwie tu chodzi? Kim byli „Żołnierze Wyklęci”? W okresie stalinizmu 
i  PRL -u (Polska Rzeczpospolita Ludowa) tych samych ludzi nazywano zupełnie inaczej – „zaplute 
karły reakcji”, „bandyci reakcyjnego podziemia”, „wrogowie ludu”.  „Żołnierze Wyklęci” to żoł-
nierze powojennego podziemia antykomunistycznego, którzy przeciwstawiali się narzuconemu 
siłą reżimowi komunistycznemu. 

 „Żołnierze Wyklęci” byli najliczniejszą w Europie antykomunistyczną konspiracją zbrojną. 
Działali na terenie całej Polski, w tym także na Kresach Wschodnich. Przyjmuje się, że w latach 
1944-1963 przez antykomunistyczną konspirację przewinęło się do 300 tys. osób. Podawane są 
też inne szacunki, które wskazują, że w okresie 1944-1956 przez wszystkie organizacje pod-
ziemia antykomunistycznego (grupy o charakterze zbrojnym, organizacje cywilne o charakterze 
antykomunistycznym) przewinęło się ok. 120 tys. osób, a w samych oddziałach bojowych walczy-
ło ok. 20-25 tys. osób.  

Działania podziemia antykomunistycznego były w większości wymierzone w oddziały UB (Urząd 
Bezpieczeństwa), KBW (Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego) czy MO (Milicja Obywatelska). 
Odpowiedzią na te akcje były represje i prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło 
ok. 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie fikcyj-
nych wyroków sądów lub zmarło w więzieniach. Lista jest długa i znajduje się na niej wiele na-
zwisk: Witold Pilecki „Witold”, Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, August Emil Fieldorf „Nil”, 
Hieronim Dekutowski „Zapora”, Zdzisław Broński „Uskok”, Franciszek Jaskulski „Zagończyk”, 
Feliks Selmanowicz „Zagończyk”, Józef Franczak „Lalek” , Danuta Siedzikówna „Inka” i inni. 

Fenomen powojennej konspiracji niepodległościowej polegał m.in. na tym, że była ona – aż do po-
wstania „Solidarności” – najlepiej zorganizowaną formą oporu społeczeństwa polskiego wobec 
władzy komunistycznej. „Żołnierze Wyklęci” są dla wielu wzorem postawy patriotycznej i oby-
watelskiej.  

Wybór daty nowego święta nie jest przypadkowy. Upamiętnia on mord dokonany na przywód-
cach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Zginęli oni 1 marca 1951 r. 
w więzieniu przy ul. Rakowieckiej od strzału w tył głowy. Tworzyli kierownictwo ostatniej ogól-
nopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej. 

„Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm” - takimi słowami aktor-
ka Joanna Szczepkowska podsumowała w Dzienniku Telewizyjnym (28 października 1989 roku) 
wydarzenia, których 33. rocznicę właśnie obchodzimy. 

 

 

O co walczyli? 
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4 czerwca 1989 roku odbyła się I tu-
ra pierwszych częściowo wolnych wyborów w 
powojennej historii Polski. Tego dnia Polacy 
wzięli udział w wyborach kontraktowych do 

sejmu i senatu. Wybory zakończyły się spekta-
kularnym zwycięstwem  Solidarności. Ze 

względu na bezprecedensowe poparcie społe-
czeństwa dla opozycji solidarnościowej oraz 

ogromną klęskę władzy komunistycz-
nej, wybory 4 czerwca 1989 stały się symbo-

lem przemian, które doprowadziły do ostatecz-
nego upadku ustroju komunistycznego w Pol-
sce i powstania wolnej, demokratycznej i nie-
podległej III Rzeczypospolitej Polskiej. 24 

sierpnia 1989 roku Tadeusz Mazowiecki został 
premierem rządu, który zapoczątkował zmiany 

ustrojowe, a 29 grudnia 1989 wprowadzono 
zmiany w konstytucji, dzięki którym orzeł w 
naszym godle odzyskał koronę. W 1990 roku 

odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory w po-
wojennej Polsce do nowo powstałych samorzą-

dów terytorialnych, a także wybory prezy-
denckie, które wygrał Lech Wałęsa. Ostatecz-
ne przerwanie ciągłości niedemokratycznych 

struktur PRL dokonane zostało poprzez pierw-
sze w pełni wolne wybory do parlamentu, które 

odbyły się 27 października 1991 roku. 

Może tym, co łączy 1 marca i 4 czerwca 
jest pragnienie życia w wolnym kraju? Bo 
przecież hasło niezależności popychało do 

walki „niezłomnych” z podziemia niepodległo-
ściowego i to samo hasło towarzyszyło tym, 

którzy w 1989 roku szli do wyborów. 

Justyna Zielska 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 O co walczyli? 
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 Patriotyzm to ważna wartość w życiu każdego człowieka. W obecnych czasach 
trudno czasem określić, co on oznacza, jak go okazywać. A okazji jest sporo. Nie musi-

my walczyć z bronią w ręku, by być patriotą. Wystarczy po prostu pamiętać o tych, 
którzy oddali życie     za naszą wolność, uczyć się historii Polski, znać polską kulturę. 

I chyba najważniejsze- umieć godnie obchodzić święta narodowe. 

 Aby łatwiej było o nich pamiętać, poniżej krótkie przypomnienie. 

 

- 19 lutego – Dzień Nauki Polskiej (ustanowiony w 2020, jako święto państwowe)  

- 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (ustanowiony w 2011, jako 
święto państwowe)  

- 24 marca – Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją nie-
miecką (ustanowiony w 2018, jako święto państwowe)  

- 14 kwietnia – Święto Chrztu Polski (ustanowione w 2019, jako święto państwowe)  

- 1 maja – święto państwowe, nieformalnie nazywane Świętem Pracy (ustanowione 
w 1950)  

- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (ustanowione w 1919, ponownie w 1990)  

- 8 maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa (ustanowiony 24 kwietnia 2015 roku „w celu 
upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami”)  

- 12 lipca – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (ustanowiony 29 wrze-
śnia 2017 roku jako święto państwowe w „hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich pa-
triotyczną postawę w czasie II wojny światowej”)  

- 1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego (ustanowiony w 2009, 
jako święto państwowe)  

- 31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności (ustanowiony w 2005, jako święto pań-
stwowe)  

- 19 października – Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych (ustanowiony 
w 2018, jako święto państwowe)  

- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (ustanowione w 1937, ponownie 
w 1989)  

- 27 grudnia – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego (ustanowiony 
w 2021, jako święto państwowe) 

Zachęcamy do pamiętania o tych świętach i do godnego ich celebrowania.  

Monika Król 

Patriotyzm - co to znaczy? 



S T R .  9  

 

S Z K O L N Y  K A B E L  

 
 
 
 
 Pierwszy dzień czerwca to data, której 
nikomu nie trzeba tłumaczyć. Każdy bowiem 
wie, że tego dnia świętujemy Dzień Dziecka.  
Dla szkoły jest to więc dzień szczególny, bo 
bez dzieci szkoła by nie istniała. 
1 czerwca wszystkie klasy mogły skorzystać z 
różnych atrakcji. Wśród nich znalazła się lote-
ria fantowa, dmuchańce oraz ciesząca się naj-
większą popularnością fotobudka. 
Rada Rodziców zadbała również o żołądki świę-
tujących :) Był czas na hot-dogi, popcorn i lo-
dy. 
  
 

 
 
 
 
 
Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie naszej 
szkoły byli tego dnia zadowoleni.  
Serdecznie dziękujemy Radzie  Rodziców za 
organizację tego wyjątkowego dnia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Drugą częścią świętowania były zawo-
dy sportowe. Uczniowie zmierzyli się 
w wielu różnych konkurencjach m.in. 
biegu z piłką. W zmaganiach liczyły się 
nie tylko indywidualne zdolności, ale 
również umiejętność współpracy.  

 
 

 
 
 

 Dzień Dziecka 2022 



Wycieczek czas... 
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 Czerwiec to niewątpliwie miesiąc, w 
którym zaczynamy czuć zbliżające się 
wielkimi krokami wakacje. Myślami wybie-
gamy w przyszłość, myśląc o czekających 
nas wyjazdach. Dla tegorocznych ósmo-
klasistów jest to również czas odpoczyn-
ku po wielotygodniowych przygotowaniach 
do egzaminów. 

Czerwiec to także czas wielu szkolnych 
wycieczek, w czasie których możemy połą-
czyć przyjemne z pożytecznym.  

Na taką właśnie wycieczkę wybrali się 
uczniowie klas 8a i 8c wraz ze swoimi wy-
chowawcami i opiekunami.  

Kierunek wycieczki: Morze Bałtyckie! 

Nasi uczniowie odwiedzili m.in. były nie-
miecki obóz zagłady w Stutthof. W Gdań-
sku zwiedzili Muzeum II Wojny Świato-
wej oraz stanęli pod pomnikiem obrońców 
wybrzeża na Westerplatte.  

Bardzo ważnym punktem wycieczki była 
wizyta w Europejskim Centrum Solidarno-
ści, w czasie której nasi uczniowie wysłu-
chali lekcji na temat powstania opozycji w 
Polsce. Ósmoklasiści odwiedzili to miejsce 
3 czerwca, w przeddzień kolejnej roczni-
cy bardzo ważnego wydarzenia historycz-
nego- pierwszych częściowo wolnych wy-
borów, które odbyły się 4 czerwca 1989r. 

Wizyta w tym miejscu sprawiła, że wyda-
rzenia, o których uczniowie dowiadywali 
się na lekcjach historii, znalazły odzwier-
ciedlenie w rzeczywistości. Kaski stocz-
niowców zawieszone na suficie Muzeum 
utwierdziły naszych uczniów w przekona-
niu, że to właśnie upór obywateli, przyczy-
nił się do tego, że dziś żyjemy w pięknym, 
wolnym kraju. 

 

S Z K O L N Y  K A B E L  
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 Na wy- cieczkę wybrała się także 
klasa 4s. Jak na młodych sportowców przy-
stało, postawiliśmy na aktywny wypoczynek.  

6 czerwca wyruszyliśmy do Zalesia Górnego. 
Pogoda dopisywała nam od samego rana, liczy-
liśmy więc na udany wyjazd. 

Po przybyciu na miejsce, od razu wzięliśmy 
się do działania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasz instruktor przeprowadził z nami cieka-
wą rozmowę na temat graffiti-jego historii 
oraz sposobów tworzenia.  Po teorii przyszedł 
czas na praktykę. Z chęcią chwyciliśmy za 
pędzle, farby i spray’e . 

 

 

S Z K O L N Y  K A B E L  

Wycieczek czas... 

Gdy nasze arcydzieła były gotowe, ruszyli-
śmy na podbój parku linowego. Mając do 
wyboru trzy trasy o różnej trudności, każ-
dy z nas mógł znaleźć coś dla siebie .  Nie 
poddawaliśmy się i z chęcią pokonywaliśmy 
kolejne odcinki tras.  

Na koniec przyszła pora na odpoczynek 
przy ognisku. 

Wyjazd zaliczamy do udanych. Odpoczęli-
śmy od nauki, poszaleliśmy wśród drzew 
oraz pokonaliśmy własne trudności. 

 



TOP 3 miejsca na wakacje w Polsce 
S T R .  1 2  

 Do wakacji zostały niecałe dwa 
tygodnie, a Wy dalej nie wiecie gdzie 
się wybrać? Przychodzę z pomocą 
i przedstawiam TOP 3 miejsca na spę-
dzenie wakacji w naszym kraju. Tak 
więc bez przedłużania, przejdźmy do 
rzeczy. 

 

 

Numer 3– Mazury 

Mazury, inaczej nazywane również Krainą 
Tysiąca Jezior, słyną przede wszystkim 
z jezior takich jak na przykład: Śniardwy 
czy Mamry. Do ich skarbów należą rów-
nież nieregulowane rzeki, np.: Krutynia, 
dzikie lasy pełne zwierząt, wzgórza, bagna 
i kanały. Jeśli ktoś chciałby odpocząć 
i przy okazji dokładnie zapoznać się z na-
turą, to polecam odwiedzić miejscowości 
znajdujące się w tamtych okolicach, przy-
kładowo: chyba wszystkim znane, Mikołaj-
ki, lub mniej popularne, małe wioski takie 
jak Zalesie lub Tarda (to tam klasy 7a i 
8b były na trzydniowej wycieczce). 

 

 

Numer 2– Góry 

Jest to zdecydowanie propozycja dla 
osób, które preferują aktywny wypoczy-
nek. W Polsce wyróżniamy trzy łańcuchy 
górskie: Góry Świętokrzyskie, Sudety 
i Karpaty (Tatry- ich najwyższa część). 
Jeśli chcemy wybrać się w góry, osobiście 
polecam Tatry- jest tam mnóstwo szczy-
tów wartych odwiedzenia. Oto kilka z 
nich: 

 Rysy- 2501m 
 Kasprowy Wierch-1987m  
 Giewont- 1895m 
 Świnica-2301m 

Oprócz górskich spacerów możemy rów-
nież skorzystać z innych atrakcji, na 
przykład: jechać na termy. Dodatkowo, 
możemy spróbować góralskich smaków 
idąc do restauracji. 

 

 

Numer 1– Morze Bałtyckie 

Myślę, że jest to najczęściej wybierany 
przez Polaków, kierunek wakacyjnych po-
dróży. Jadąc nad morze, możemy całkowi-
cie odpocząć i przyjemnie spędzić czas 
z rodziną czy przyjaciółmi- w zależności 
z kim jedziemy. Najczęściej wybiera-
na ,,aktywność’’ to zdecydowanie pobyt na 
plaży, leżenie na kocyku i pływanie w mo-
rzu. Z resztą, kto by pogardził sprzeda-
waną na plaży gotowaną kukurydzą, pop-
cornem czy orzeszkami w karmelu :)  
Oprócz pobytu na plaży możemy robić in-
ne rzeczy, np.: przepłynąć się statkiem 
lub iść do wesołego miasteczka.  

Oliwia Kujawa 
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 Każdy chyba wie, że już niedługo 
ten najbardziej wyczekiwany moment 
w roku szkolnym, czyli wakacje! Większość 
z was pewnie będzie wyjeżdżała gdzieś 
w głąb Polski albo za granicę. Ale czy aby 
na pewno każdy spędza ten czas bezpiecz-
nie? Niezależnie od miejsca, w którym się 
znajdujemy, w którym je spędzamy, za-
chowujmy się odpowiedzialnie pamiętając 
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. 
Dlatego chciałabym wam doradzić, jak 
spędzić bezpiecznie wakacje. 

 

Burza 

Jeżeli zauważysz, że chmury zaczynają się 
piętrzyć i maja ciemną postawę, to sygnał, że 
pojawiło się ryzyko chmur burzowych. W ta-
kiej sytuacji należy uważnie je obserwować, 
aby znaleźć jak najszybciej schronienie.  

Co jeszcze robić by być bezpiecznym pod-
czas burzy w domu: 

-zostań w domu, jeżeli możesz; 

-zabezpiecz drzwi i okna oraz przedmioty na 
balkonie lub parapecie; 

-odłącz od prądu urządzenia elektryczne. 

Na zewnątrz: 

-jeżeli jedziesz autem, zjedź na parking 
z dala od drzew; 

-w górach jak najszybciej zejdź ze szczytu; 

-jeżeli pływasz, natychmiast wyjdź z wody 
i oddal się od brzeg; 

-unikaj otwartych przestrzeni. 

Wichura 

Wichura jest to wiatr o prędkości do 88 km/
h, zdolny łamać drzewa, zrywać dachówki 
i uszkadzać budynki. Podczas wichury nie wy-
chodź na zewnątrz (jeżeli nie jest to nie-
zbędne) 

Co jeszcze robić, by być bezpiecznym 
podczas wichury w domu: 

-podłącz telefon, aby był naładowany (przed 
wichurą); 

-zamknij okna i drzwi; 

-usuń przedmioty, które porwane przez wiatr 
mogą być zagrożeniem dla życia.  

 

Na zewnątrz: 

-poszukaj bezpiecznego schronienia; 

-nie zatrzymuj się pod drzewami. 

Upał 

Upał to stan pogody, gdy temperatura po-
wietrza przy powierzchni ziemi przekracza 
30 st. C. W ciągu dnia najwyższa tempera-
tura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, 
a nie jak się powszechnie sądzi – w połu-
dnie. Nigdy, pod żadnym pozorem, nawet na 
chwilę nie zostawaj w samochodzie i nie 
zostawiaj zwierząt! 

Co jeszcze robić, by być bezpiecznym 
podczas upałów: 

-unikaj wysiłku fizycznego, zostań w domu, 
jeżeli możesz; 

-noś nakrycie głowy; 

-stosuj krem z filtrem UV; 

-w ciągu dnia zamknij i zasłoń okno; 

-noś lekką i przewiewną odzież. 

Bezpieczeństwo nad wodą 

Wypoczynek pod okiem ratownika nie zwal-
nia z zachowania zdrowego rozsądku, więc 
stosuj się do poleceń ratownika. 

Co jeszcze robić, żeby być bezpiecznym 
nad wodą: 

-nie wbiegaj rozgrzany do wody; 

-nie wypływaj na materacu daleko od brze-
gu;  

-nie wchodź do wody bezpośrednio po je-
dzeniu;  

-pływaj tylko w wyznaczonych miejscach. 

Bezpieczeństwo w górach 

Pamiętaj, w górach pogoda zmienia się nie-
zwykle szybko. Słoneczne i bezchmurne 
niebo w momencie może zasłonić się czar-
nymi chmurami miotającymi błyskawicami. 
Dlatego, przed każdym wyjściem na górską 
wędrówkę koniecznie sprawdź prognozę 
pogody. Gdy zauważysz oznaki zbliżającej 
się burzy, jak najszybciej zejdź najbliż-
szym szlakiem z grani lub ze szczytu w do-
linę. 

Życzę Wam wszystkim udanych wakacji 
i wspaniałego wypoczynku. Zbierajcie siły 
na przyszły rok! 

Basia Szymankiewicz 
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Bezpieczne wakacje 



Słynne osoby urodzone w czerwcu: 

1. Czesław Miłosz (pisarz, laureat Nagrody 
Nobla) – ur. 30 czerwca 1911 

 

 

 

 

 

 

 

2. Donald Trump (prezydent USA) – 14 czerw-
ca 1946 

 

 

 

 

 

3. Elon Musk (przedsiębiorca, m.in. szef Spa-
ceX) – ur. 28 czerwca 1971 

 

S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  N R  2  

I M .  K S I Ę Ż N E J  E L E O N O R Y  C Z A R T O R Y S K I E J   

W  R A D Z Y M I N I E  

 

 

 

 

 

 

Wyszukała: Oliwia Kujawa 

Czerwcowy numer „Szkolnego Kabla” 
stworzyli:  

Monika Król, Justyna Zielska,  

Oliwia Kujawa, Barbara Szymankiewicz,  

 

Redaktor naczelny: Olga Karasek 

4. Kamil Grosicki (piłkarz) – ur. 8 czerw-
ca 1988 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lionel Messi (piłkarz) – ur. 24 czerwca 
1987 

 


