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Na rowerowej wycieczce. 

Ul jak wygląda… każdy widzi.  

Na nabrzeżu portowym. 

 
 
 
 
 

Od redakcji: Skończyły się już wakacje. Musimy pożegnać się z miejscami nad morzem, nad jeziorem  
i w górach, gdzie niektórzy z nas przebywali. Ale nie musimy żegnać się  

z przyjació łmi, bo ci są zawsze obok nas. Czas wracać do szkolnych ławek i zabrać się do pracy. Ubiegły rok 
szkolny był bardzo ciekawy, obfitował nie tylko w lekcje, ale także w imprezy sportowe, kulturalne i wycieczki. 

Ciekawe, co w tym roku nas czeka.  

 

ZAŹDZIERZ 2012 
W piękne lipcowe dni (09 – 15) grupa naszych koleżanek 
wzięła udział w obozie sportowo – turystycznym opartym na 
programie profilaktycznym „Ze zdrowiem na Ty”. Uczestnicy 
mieli okazję rozwijać swoje zainteresowania sportowe: grali  
w piłkę, jeździli na rowerach, pływali w basenie, brali udział  
w zawodach sportowych. Podczas pieszych wycieczek 
poznawali szlaki turystyczne najbliższej okolicy. Mieli też 
okazję nauczyć się podstaw gry w tenisa ziemnego.  
Organizatorki obozu P. Olga Rycharska i P. Aleksandra 
Kotarska zapewniły uczestnikom wiele atrakcji: przejazd 
bryczką, ognisko, dyskotekę, konkursy z nagrodami. 
Dodatkowo obozowicze dowiedzieli się czym jest uzależnienie 
i jakie są skutki spożywania alkoholu, palenia papierosów. 
Program podobał się uczestnikom obozu.  
Nasze koleżanki i koledzy z dużym zaangażowaniem 
uczestniczyli w proponowanych zajęciach, zwłaszcza tych, 
które wymagały aktywności ruchowej. Równie chętnie 
wypowiadali się na tematy związane ze zdrowym stylem życia.  
 

Obóz został zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w ramach realizacji zadania publicznego Obóz 
sportowo – turystyczny oparty na programie profilaktycznym „Ze zdrowiem na Ty”  
i dofinansowany przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty. 
 

MORZE NASZE MORZE 
„Nie ma lepszej rehabilitacji niż aktywność”.  

Sierpień dla grupy uczniów naszych szkół stał pod 
znakiem polskiego morza. W dniach 10 – 15. 08. 
dwanaście osób przebywało w Ustce na obozie 
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pomocna 
Dłoń. Uczestnicy mogli nie tylko podziwiać morski 
krajobraz, opalać się, kąpać w morzu, ale także wziąć 
udział w różnych ciekawych zajęciach. Obozowicze 
poznali nowe, ciekawe techniki plastyczne, a także 
zdobyli wiedzę na temat pozyskiwania miodu. Jednak 
najważniejsze jest to, że nauczyli się jak ciekawie  

i efektywnie gospodarować czasem wolnym. Wiele 
radości sprawiły im zorganizowane wycieczki, które 
poszerzyły wiedzę o regionie Kaszub.   
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