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Takie  pytanie na  pewno zadają sobie teraz uczniowie klas 

ósmych naszej szkoły. W artykule wyjaśniamy, co mogą 

wybrać oraz podpowiadamy, jak zrobić to mądrze. 

 

Drogi Ósmoklasisto, po ukończeniu szkoły podstawowej, 

masz do wyboru: 

4-letnie liceum ogólnokształcące, 

5-letnie technikum, 

3-letnią szkołę branżową I stopnia. 

  

Szkoły branżowe zastąpiły wcześniejsze szkoły zawodowe. 

Różnią się tym, że po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia, 

możesz kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia  

i tam zdać maturę, doskonaląc się jednocześnie w tym sam 

zawodzie. Również liceum i technikum kończą się 

egzaminem maturalnym i otrzymaniem świadectwa 

dojrzałości. Jeśli je otrzymasz, możesz kontynuować naukę 
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na studiach. Bez matury będziesz mógł kontynuować naukę 

jedynie w szkole policealnej. 

Liceum, technikum, czy szkoła branżowa? Co będzie 

najlepsze? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, trzeba 

wziąć pod uwagę kilka rzeczy. 

 Plany na przyszłość 

Zastanów się, czy masz już określone plany na przyszłość. 

Jeśli chcesz wykonywać konkretny zawód, dowiedz się,  

czy można się go nauczyć w technikum lub szkole 

branżowej. Jeśli tak, to właśnie taką szkołę wybierz. Jeśli 

przyszła praca wymaga skończenia specjalistycznych 

studiów (np. weterynarz, prawnik) – wybierz liceum 

ogólnokształcące. Tam skupisz się na nauce przedmiotów, 

które będą najpotrzebniejsze w danym zawodzie. 

Zainteresowania 

Duże znaczenie przy wyborze szkoły mają zainteresowania. 

Szukaj szkoły, która może ci pomóc w ich rozwijaniu. Jeśli 

interesujesz się np. programowaniem, poszukaj 

odpowiedniego technikum. Pasje związane z mechaniką 

samochodową czy gotowaniem świetnie można rozwijać  

w szkole branżowej. 

Potrzeba czasu 

Możliwe, że jeszcze nie wiesz, co chcesz robić w życiu. Wtedy 

najbezpieczniej jest wybrać liceum ogólnokształcące, gdzie 
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możesz sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności  

oraz zastanowić się nad wyborem zawodu. Dopiero potem 

pójść na studia lub wybrać jakiś kurs zawodowy czy szkołę 

policealną. 

Temperament i charakter 

Przy wyborze szkoły, weź pod uwagę swój temperament  

i charakter. Jeśli wolisz być w ruchu i lubisz zmiany, 

zastanów się nad szkołą branżową lub technikum, gdzie 

będą różnorodne przedmioty i zajęcia praktyczne. Jeśli tak 

naprawdę nie lubisz się uczyć, nie wybieraj liceum. Lepiej 

nauczyć się jakiegoś konkretnego zawodu niż wkuwać ogólne 

przedmioty i żałować wyboru liceum. 

Samodzielna decyzja 

Nie sugeruj się wyborem przyjaciół – to, że koleżanka 

wybrała jakąś szkołę, nie znaczy, że musisz zrobić to samo! 

To ma być tylko i wyłącznie twój wybór, a nie np. twoich 

rodziców. To nie oni ani nie koleżanka będą się za ciebie 

uczyć w tej szkole. 

Stan zdrowia 

Pamiętaj, że na wybór szkoły ma wpływ także stan zdrowia. 

Do wielu szkół branżowych czy technicznych wymagany jest 

dobry stan zdrowia. Np. specjalność wojskowa wymaga 

znakomitej sprawności fizycznej. 

 



Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy – Zdroju          Numer 5 
    V/VI 2022 

7 
 

Aspiracje 

No i jeszcze jedna rzecz: aspiracje. Marzysz o świetnej pracy 

i dobrych zarobkach? Nastaw się na solidną naukę,  

ale niekoniecznie na studiach! Studia nie są dla wszystkich, 

w dzisiejszych czasach dyplom szkoły wyższej  

nie gwarantuje dobrych zarobków. 

To zaangażowanie i ciężka praca pomogą osiągnąć sukces, 

nawet jeśli skończysz tylko szkołę średnią. Zdobywanie 

doświadczenia i odpowiednie kursy oraz solidne 

przykładanie się do własnego rozwoju to dobry sposób  

na sukces zawodowy. 

POWODZENIA!😊 

 

 
 

Źródło: www.dokariery.pl 
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Majówka patriotycznie 

Dwa pierwsze dni maja należą do ważnych świąt dla 

historii Polski. Wyjątkowość tych dni warto podkreślić 

biało-czerwonymi flagami zawieszonymi na naszych 

domach. No, ale cóż, może zdarzyć się przypadek, że jakiś 

człowiek zapyta: „Ale dlaczego te święta są takie ważne?”. 

Otóż pozwólcie, że opowiem wam co nieco o wydarzeniach 

związanych z tymi dniami. 

2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto  

to zostało uchwalone 20 lutego 2004 roku w postaci uchwały 

o godle, barwach i hymnie Polski. W tym dniu Polacy  

z dumą wywieszają biało-czerwoną flagę  

na m.in. balkonach czy oknach, mającą na celu 

upamiętniać historię polskich barw narodowych, symboli  

i tradycji patriotycznych. W tym dniu obchodzimy także 

Dzień Polonii i Polaków za granicą. 
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3 maja przypada Święto Konstytucji 3 Maja, które jest 

jednym z najważniejszych świąt Polski. Obchodzone jest ono 

na pamiątkę uchwalenia w 1791 roku pierwszej w Europie, 

a drugiej na świecie ustawy zasadniczej, zwanej Konstytucją. 

W czasie zaborów Polski celebrowanie rocznic Konstytucji 3 

maja było surowo karane przez wszystkich zaborców. 

Jednakże obchody rocznicy tego święta były organizowane w 

skupiskach Polonii w innych krajach. Po wielu latach 

Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą 6 

kwietnia 1990 roku. 

 

 

 

Magdalena Niemiec 8 b 
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DZIEŃ MATKI– święto obchodzone jako wyraz szacunku dla 

wszystkich matek. Data obchodów Dnia Matki zależy od 

kraju, w którym jest świętowany. Obecnie w Polsce święto to 

przypada na 26 maja. W tym dniu wszystkie mamy są 

zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego 

rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne 

osoby. Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, 

miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie. 

Obecnie Dzień Matki obchodzony jest w niemal 140 krajach 

świata. 
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DZIEŃ OJCA –  obchody tego dnia zostały zapoczątkowane 

w Stanach Zjednoczonych – po sukcesie Dnia Matki 

pojawiły się głosy, by ustanowić takie specjalne dni również 

dla pozostałych członków rodziny. Pierwsze obchody Dnia 

Taty odbyły się 19 czerwca 1910 roku w miasteczku 

Spokane w stanie Waszyngton. Jednak wydarzenie miało 

wówczas charakter lokalny. W 1924 r. święto wprowadził do 

kalendarza prezydent John Calvin Coolidge Jr., zaś 42 lata 

później Lyndon Johnson podpisał prezydencką proklamację 

uznająca trzecią niedzielę czerwca Dniem Ojca. Prezydent 

Nixon oficjalnie altem prawnym ustanowił Dzień Ojca w 

1972 roku. W Polsce Dzień Taty przypada na 23 czerwca. 

Tego dnia małe, starsze i całkiem dorosłe dzieci składają 

życzenia swoim ojcom, a także obdarowują ich prezentami. 

Dają tym samym wyraz miłości i szacunku dla nich.  
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DZIEŃ DZIECKA – dzień ustanowiony w 1954 przez 

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 

(ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących 

praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych 

(1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych 

krajach członkowskich ONZ. W Polsce święto to 

obchodzone jest 1 czerwca. Tradycja świętowania 1 czerwca 

jako Dnia Dziecka liczy przeszło pół wieku.  Tradycyjnie jest 

to dzień zabawy i radości, wolny od zajęć szkolnych – w 

szkołach tego dnia odbywa się dzień sportu albo wycieczki. 

Od 1994 roku każdego 1 czerwca obraduje również Sejm 

Dzieci i Młodzieży – nieletni posłowie zasiadają w 

sali plenarnej Sejmu, podejmują uchwały i rezolucje.  

 

 
 

 



Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy – Zdroju          Numer 5 
    V/VI 2022 

13 
 

 

WSZYSTKIM MATKOM, OJCOM I DZIECIOM 

ŻYCZYMY 

WIELE RADOŚCI, 

UŚMIECHU NA CO DZIEŃ, 

POGODY DUCHA, 

SAMYCH SŁONECZNYCH DNI 

I SPEŁNIENIA 

MARZEŃ!  

 

 
 

                                                Julia Ćmiel 8 b 



Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy – Zdroju          Numer 5 
    V/VI 2022 

14 
 

 

Szkolne wieści 😊 
 

Oto co wydarzyło się w naszej szkole w ostatnim 

czasie: 

➢ Święto Patrona Szkoły – 26 kwietnia bieżącego 

roku nasza szkoła obchodziła 10. rocznicę nadania 

jej imienia POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW. Aby 

zaakcentować obchody tego ważnego dnia, zespół 

redakcyjny naszej gazetki wraz z młodszymi 

uczniami zagościł w każdej klasie i odczytał krótkie 

przemówienie upamiętniające tę jakże doniosłą 

chwilę. 

➢ Festiwal Zawodów w Krakowie -uczniowie klas 

ósmych, stojący przed wyborem dalszej ścieżki 

kształcenia,  mieli możliwość zapoznania się z 

ofertą szkół średnich naszego regionu. 

➢ Spotkanie z dietetykiem – o „zdrowiu na talerzu” 

uczniowie świetlicy rozmawiali podczas prelekcji 

prowadzonej przez panią Małgorzatę Sędzimir – 

nauczycielkę technologii żywienia zbiorowego ZSP 

w Krynicy – Zdroju.  
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➢ Zielona Szkoła – 49 uczniów klas V- VII wzięło 

udział w zajęciach pozalekcyjnych 

zorganizowanych w Pucku.  

➢ Egzamin ósmoklasisty – uczniowie klas ósmych  

w dn. 24 – 26 maja mogli wykazać się swoimi 

wiadomościami i umiejętnościami z zakresu trzech 

przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka 

angielskiego. 

➢ Dzień Dziecka –  w tym szczególnym dla uczniów 

dniu wszystkie klasy spędziły czas na wspólnych 

pieszych wędrówkach. 

➢  Muzyczne talenty – uczniowie klas I - V mieli 

okazję wysłuchać wielu pięknych, nastrojowych 

utworów w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej 

w Krynicy – Zdroju. 

➢ Laboratoria Przyszłości - nasza szkoła uczestniczy 

w inicjatywie edukacyjnej realizowanej przez 

Ministerstwo Edukacji i Nauki. Misją tego programu 

jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia 

będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący 

uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów 

i rozwijaniu zainteresowań. 
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 Julia Ćmiel 8 b 
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 Milena Kuraś 8 b                                    
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Wakacje to czas odpoczynku i zabawy. Przede wszystkim od 

nas zależy, czy będą one udane, a tym samym bezpieczne. 

Dlatego niezależnie od miejsca, w którym je spędzimy, 

zachowujmy się odpowiedzialnie i bezpiecznie. 

Warunki pogodowe lubią płatać figle, szczególnie w tę porę 

roku. Trzeba więc znać zasady bezpieczeństwa podczas danej 

pogody i danej sytuacji: 

1) Burza: 

- zostań w domu,  

- zamknij drzwi i okna, 

- odłącz z prądu urządzenia elektryczne, 

- unikaj otwartych przestrzeni, 

- unikaj dotykania metalowych przedmiotów, 

- nie stój pod jedynym drzewem w okolicy. 

JEŚLI ZAUWAŻYSZ NIEBEZPIECZNE ZDARZENIA, 

ZADZWOŃ PO POMOC – 112! 
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2) Wichura: 

~PRZED: 

-usuń przedmioty, które mogą zostać porwane przez 

wiatr, 

-zamknij okna i drzwi, 

-naładuj telefon komórkowy, aby mieć kontakt  

z rodziną oraz służbami ratowniczymi, 

~PODCZAS: 

- zostań w domu,  

- poszukaj bezpiecznego schronienia, 

- nie zatrzymuj się pod drzewami, 

- wyłącz gaz i prąd. 

~PO: 

- pomóż rannym i poszkodowanym, 

-zrób zdjęcia zniszczeń, mogą pomóc w uzyskaniu 

odszkodowania. 

POINFORMUJ SŁUŻBY O ZAGROŻENIACH – 112! 

3) Upał: 

- pij dużo niegazowanej wody, 

- ogranicz przebywanie w pełnym słońcu, 

- unikaj wysiłku fizycznego, 

- zostań w domu,  

- noś nakrycie głowy, 

- stosuj kremy z filtrem UV, 

- noś lekką i przewiewną odzież, 

- w ciągu dnia zamknij i zasłoń okna. 
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JEŚLI ZAUWAŻYSZ OBJAWY PRZEGRZANIA 

ORGANIZMU: PRZYSPIESZONY ODDECH, WYSOKĄ 

TEMPERATURĘ, NUDNOŚCI, ZAWROTY GŁOWY, 

DRESZCZE, ZADZWOŃ POD 112! 

4) Bezpieczeństwo nad wodą: 

- zakładaj kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym, 

- nie skacz do wody w nieznanych i niedozwolonych 

miejscach, 

- nie wbiegaj rozgrzany do wody, 

- nie wchodź do wody po posiłku, 

- stosuj się do poleceń ratownika, 

- pływaj w wyznaczonych, dozwolonych miejscach, 

- nie odpływaj daleko od brzegu.  

JEŚLI ZOBACZYSZ KOGOŚ POTRZEBUJĄCEGO 

POMOCY, ZADZWOŃ – 112! 
 

 

ŻYCZYMY SŁONECZNYCH, BEZTROSKICH  

I BEZPIECZNYCH WAKACJI!                         

 

        Tekst: Aleksandra Sulicz 8 a 

                 Fot. p. Sylwia Birtus 
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• Lush Life – Zara Larsson 

• Summer – Calvin Harris 

• Hotel Walls – Smith and Thell 

• Rather Be – Clear Bandit 

• Where We Come Alive – Ruelle 

• One Day – Asaf Avidan 

• Back To You – Selena Gomez 

• Forgive Me Friend – Smith and Thell  

• Desire – Years and Years 

WAKACJE Z KRAINĄ KULTURY 
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• Onward 

• Mamma Mia 

• 500 days of summer 

• Duma i uprzedzenie 

 

 

 

                                                                                                               Jagoda Skotnicka 8 a 
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Adam Asnyk 

,,Letni wieczór”  

Już zaszedł nad doliną 

Złocisty słońca krąg 

Ciche odgłosy płyną 

Z zielonych pól i łąk. 

Dalekie ludzi głosy, 

Daleki słychać śpiew 

I cichy szelest rosy 

Po drżących liściach drzew. 

Promieńmi gra różana 

Topnieje w sinej mgle, 

A świeży zapach siana 

Skoszona łąka śle. 

Wraz z wonią polnych kwiatów, 

 Z gasnącym blaskiem zórz 

Cicha poezja światów 

W głąb ludzkich spływa dusz. 
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W olimpijskich wspomnieniach... 

Izabella Dylewska-Światowiak  - polska olimpijka 

w kategorii kajakarstwa.  Urodzona 16 marca 1968 

w Nowym Dworze Mazowieckim. Absolwentka 

miejscowego Liceum Ogólnokształcącego, oraz 

Studiów Marketingu i  Studiów Zarządzania 

Sportem i Turystyką w  Poznaniu. Podopieczna 

trenera Olgierda Światowiaka. W 1980 r. Zaczęła 

swoją sportową przygodę w ciężkich warunkach 

na przystani Świtu. Reprezentowała Polskę na wielu 

zawodach międzynarodowych. Na igrzyskach olimpijskich w Seulu w 1988 i w 

Barcelonie w 1992 zdobyła łącznie dwa brązowe medale olimpijskie w 

dyscyplinie kajakarstwa na dystansie 500 metrów.   

 

 

Mateusz Kusznierewicz  - polski olimpijczyk  

w kategorii żeglarstwa. Urodzony 29 kwietnia 1975 

w Warszawie. Absolwent miejscowego Liceum 

Ogólnokształcącego przy ul. Konwiktorskiej. 

Wychowanek trenerów: Lecha Pawlika, Jarosława 

Szlosera i Tytusa Konarzewskiego. Swoją dyscyplinę 

sportową zaczął uprawiać już w wieku 9 lat, 

uczęszczając na kurs żeglarski w  Nieporęcie  

nad Zalewem Zegrzyńskim. Odniósł wiele sukcesów na mistrzostwach Europy  

w żeglarstwie. Podczas swojej kariery na igrzyskach olimpijskich zdobył dwa 

medale olimpijskie: złoty w Atlancie w 1996 oraz brązowy w Atenach w 2004.    

  

Milena Kuraś 8b 

Źrodło:www.olimpijski.pl 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/29_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/29_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/29_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/29_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/29_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/29_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/29_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/29_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/29_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/29_kwietnia
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