
 

 Tak jak obiecaliśmy w poprzednim numerze w tym wydaniu 

opowiemy co działo się na wyjeździe do Grecji, a jak przyznają 

uczniowie działo się…… kto nie był niech żałuje. Poza tym co w tym 

czasie wydarzyło się w szkole, z życia internatu, humor z zeszytów, 

odliczanie do wakacji, a także przypomnienie najważniejszych zasad 

bezpieczeństwa podczas wakacji. 

 

 

                                      maja 2022r. jak dotąd najliczniejsza 

grupa uczniów z samiutkiego rana opuściła mury własnych,  

wygodnych domów i ruszyła ku pogłębianiu wiedzy w ramach 

wyjazdu Erasmus do Grecji. 40 uczniom naszej szkoły towarzyszyło i 

sprawowało nad nimi opiekę troje opiekunów p. Dyrektor Sylwia 

Sadłowska, p. Pedagog Martyna Dermiaha a także wuefista p. Paweł 

Krynicki. Młodzież po długiej i wyczerpującej podróży dojechała do 

jakże bajecznego miejsca jakim było Platamonas. Wyjazd trwał do 

11.06. Uczniowie poza zdobywaniem nowej wiedzy na stażach: 

technik weterynarii w lecznicy, schronisku, gospodarstwach 

indywidualnych, technik żywienia w restauracji, technik mechanik w 

indywidualnych gospodarstwach mieli również czas pozwiedzać i 

poznać nową kulturę.    

 

Ryc. 1. Praktyki uczniów profilu technik mechanizacji i agrotroniki 

Dnia 29  



 

Rys. 2. Praktyki uczennic zawodu technik żywienia i usług 

gastronomicznych. 

 

Rys. 3. Zwiedzanie klasztoru Wielki Meteor. 

 O wrażenia z pobytu zapytaliśmy również uczestników 

wyjazdu. 

Darek: Wyjazd na Erasmusa był moim drugim wyjazdem. Atmosfera 

zarówno w hotelu jak i w czasie praktyk była bardzo fajna. Praktyki 

odbywały się w ciekawych miejscach. Hotel był na odpowiednim 

poziomie.  

Magda: Wyjazd do Grecji był udany. Zajęcia praktyczne 

przeprowadzał behawiorysta, który dużo mówił o zachowaniu psów. 

Pytał nas również z tego co omawiał. Byliśmy również w schronisku i 

gospodarstwie rolnym. Czas po zajęciach był ciekawie 

zorganizowany. Byliśmy na 2 wycieczkach. Hotel był poprawny. 



 

                                      Wam się nie wydaje, że pod nieobecność tak 

licznej grupy w szkole nic się nie działo. To złudne wrażenie. ZSCKR 

działało sprawnie mimo braku znacznej grupy uczniów. W tym 

czasie odbyły się liczne konkursy: konkurs ogólnopolski "Bożkowskie 

potyczki językowe", „ Ja i moja przyszłość – doradztwo zawodowe”. 

Dzień poświęcony Ukrainie. Uczniowie klasy IIIb TW wyjechali do 

gospodarstwa na praktyki w ramach zajęć praktycznych. Grupa 

uczniów pod kierunkiem p. Grzegorza Dzienisa udała się na III 

Krajowe Dni Pola w Poświętnym. Finaliści etapu Wojewódzkiego 

Konkursu Gastronomicznego „Gotuj z klasą”, tj. Natalia Grabińska i 

Sebastian Butkiewicz, pod opieka p. Katarzyny Krutul, brali udział w 

warsztatach kulinarnych, w ramach przedsięwzięcia „Gotuj z klasą- 

lokalne łamanie przepisów”. 

 

 

Również w naszej małej społeczności w internacie dużo się dzieje. 

Uczniowie zostali zaznajomieni ze szkolnym ogródkiem, gdzie mogli 

narwać świeżych warzyw tj. sałata rzodkiewka, szczypiorek i 

przygotować z nich zdrowe i pożywne kanapki. 

Kolejną kulinarną przygodą było wspólne pieczenie i konsumpcja 

pizzy.  

Drodzy mieszkańcy internatu nie zapominajcie w swoich 

kulinarnych podróżach również o nas i pozwólcie oprócz cieszenia 

oka cieszyć i podniebienie pysznymi smakami.  

 

 

Kazimierz Wielki chciał zamurować całą Polskę. 

Michał Anioł rzeźbił ludzi nago. 

Jedyną dziewicą we Francji była Joanna D'Arc, za co też poniosła 

karę. 

Drugą wielką uroczystością było wmurowanie węgla kamiennego. 

Kości człowieka są połączone łokciami do kolan. 

Serce zdrowego człowieka powinno bić 70 do 75 minut. 

Królik posiada głowę, uszy i linienie. 

Oko umieszczone jest w moczodole. 

Już za parę dni za dni parę…. Zaczynają się  

Dlatego pragniemy Wam przypomnieć podstawowe zasady 

bezpieczeństwa  

1. Wyjeżdżając, zawsze pozostaw najbliższym informację, gdzie i z 

kim będziesz spędzać czas. Umów się na określone hasło, które 

wypowiedziane przez Ciebie będzie oznaczało, że czujesz się 

zagrożony i potrzebujesz natychmiastowej pomocy. To nie przesada 

- to podstawowe zasady bezpieczeństwa! 

2. Nie afiszuj się zbytnio posiadanymi dobrami - nigdy nie wiesz, kto 

może Cię obserwować. 

Niech  

Z życia w internacie…. 

Humor z zeszytów: 

WAKACJE 



3. Podróżując pociągiem zawsze zajmuj miejsca z dala od 

podejrzanych osób i - jeśli to możliwe - blisko konduktora, bądź 

służby ochrony kolei. Nie siadaj samotnie w przedziałach i trzymaj 

się blisko ludzi. Staraj się nie podróżować nocą. Nigdy też nie 

podróżuj autostopem sam - zawsze w gronie przyjaciół. 

4. Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się w rozmowy - czasami 

lepiej udać, że się nie słyszy i iść dalej. Kiedy zaczepki się nasilą, 

odpowiadaj pewnie, krótko, bez wdawania się w dyskusję. Nie 

obrażaj napastnika. 

5. Przebywając na plaży, pływalni czy w wakacyjnym tłumie, uważaj 

na swoją torbę, portfel, telefon. Jeśli bawisz się na imprezie, nigdy 

nie pozostawiaj swoich rzeczy bez opieki - kradzieże torebek, 

portfeli, telefonów komórkowych zdarzają się w klubach niezwykle 

często. 

6. Zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów. Przypadki dosypywania 

i dolewania różnych specyfików są coraz większym problemem. Po 

takich substancjach tracisz samokontrolę a nazajutrz niczego nie 

pamiętasz. Nigdy nie przyjmuj napojów od nieznanych lub mało 

znanych Ci osób. Jeśli idziesz na parkiet, napoje zostaw pod opieką 

osoby zaufanej. 

7. Nigdy nie wybieraj się na dyskotekę sam - zawsze w gronie 

znajomych. Nie wychodź z dyskoteki samotnie - staraj się wracać do 

miejsca zamieszkania w towarzystwie przyjaciół. 

8. Wakacje to okres wzmożonej działalności dealerów 

narkotykowych. Pamiętaj, że mitem jest, iż "dopalacze" pomagają w 

dobrej zabawie. Naucz się być asertywnym! Naucz się odmawiać. 

PAMIĘTAJ - NIE ISTNIEJE BEZPIECZNE BRANIE NARKOTYKÓW!!!! 

9. Unikaj alkoholu. Nie daj szans, aby wakacyjne picie powiększyło 

związane z tym statystyki tragicznych wydarzeń. Alkohol wzmaga 

agresję, a jednocześnie nietrzeźwy nastolatek jest łatwiejszą ofiarą 

przestępstwa. Nadmiar alkoholu nierzadko też prowadzi do 

ryzykownych zachowań, a to groźba m.in. zakażenia chorobami 

przenoszonymi drogą płciową. 

10. Uważaj na sekty. Nie opowiadaj nowo poznanym ludziom o 

swoich kłopotach czy marzeniach. Możesz być zaproszony na 

"bardzo ważne spotkanie". Jeżeli osoba jest bardzo życzliwa, ale nie 

chce odpowiedzieć na Twoje pytanie o cel spotkania i osoby lub 

instytucje je organizujące: "bo tam się wszystkiego dowiesz", bądź 

ostrożny. Nie idź, jeżeli wcześniej nie sprawdzisz, kim są ludzie, 

którzy Cię zapraszają i o co im chodzi. 

Więcej informacji dotyczących bezpiecznych wakacji można znaleźć 

na stronie: https://www.ore.edu.pl/2018/06/bezpieczne-wakacje/ 

 

Pamiętajcie o profilu ZSCKR w Janowie na FB i stronie 

https://zsckrjanow.edu.pl/  żeby być na bieżąco ze szkolnymi 

wydarzeniami. 

Osoby mające pomysły na ciekawe artykuły, bądź rozmowy 

zapraszamy do przesyłania informacji na maila gazetkazsckr@wp.pl    

Redaktor: Jolanta Błaszko-Ziniuk 
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