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Witamy Was,  drodzy Czytelnicy, oto wiosenny numer Fraszki 

poświęcony tematyce ekologicznej. Znajdziecie tu między innymi 

wywiad z Panem weterynarzem, ciekawostki ze świata przyrody, a 

także podsumujemy projekty edukacyjne. Zapraszamy do lektury!  

Wywiad miesiąca!   

Rozmowa z Panem Mateuszem Musiałem, weterynarzem z 

Limanowej: 

1.Kiedy Pan zdecydował o tym, aby zostać weterynarzem? 

Od najmłodszych lat tata zabierał 

mnie na zgłoszenia terenowe, 

zatem weterynaria towarzyszyła 

mi od dzieciństwa. Powoli 

dojrzewała ta decyzja, w ostatniej 

klasie liceum byłem zainspirowany 

szeroko pojętą dyscypliną (hobby 

do dzisiaj) i zdecydowałem się na 

kontynuowanie tej inspiracji na 

kierunku stosunki międzynarodowe 

w Wyższej Szkole Europejskiej 

im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. 

Doświadczenie i wiedza 

przekazana przez światową kadrę 

polityków i dydaktyków spełniła 

moje oczekiwania, lecz 2-letnia przerwa od weterynarii była 

mocniejsza i postanowiłem zdawać na wydział w Lublinie. Tym 

bardziej, że brat Patryk już kończył weterynarię w Warszawie i 

dzielił się ze mną swoimi doświadczeniami.. 

2.Jest Pan z tego zadowolony? 

Zdecydowanie tak! Kontynuacja tradycji rodzinnych (tata,wujek i 

brat-lekarze weterynarii) jest bezcenna. Widok na korytarzach 

uczelni tablo absolwentów sprzed 30 lat kiedy tata kończył studia był 

niesamowity i to dodatkowo motywowało do pracy. W Lublinie 
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powstają teraz nowe budynki kliniczno-dydaktyczne i będzie to 

najnowocześniejszy ośrodek weterynaryjny tego typu w Polsce. 

3.Dlaczego akurat weterynaria, a nie np.kardiologia?  

Po ukończeniu wydziału medycyny weterynaryjnej z Polsce mam do 

wyboru 17 specjalizacji jako lekarz weterynarii. Kardiologia wchodzi 

w ramy specjalizacji chorób psów i kotów. Kardiologia, dermatologia i 

okulistyka są dziedzinami, którymi się szczególnie interesuję; w 

przyszłości chciałbym zrobić specjalizację nr 11 z rozrodu zwierząt. 

4.Co jest lepsze? Technikum weterynaryjne cz liceum biologiczno-

chemiczne?  

Ciężko powiedzieć...w zależności od tego co chce się robić w 

przyszłości. Na studiach były proporcje 10% osób po technikum, 90% 

po liceum profilowanym. Osoby po technikum mają zdecydowanie 

lepsze przygotowanie praktyczne i wiedzę kierunkową, z kolei osoby 

po liceum mają szeroki podstawy teoretyczne i wiedzę holistyczną. 

Powstaje technikum weterynaryjne w Limanowej na pewno będzie 

alternatywą i kompromisem w tej dziedzinie dla wielu osób. 

5.Czy ma Pan jakieś zwierzę?  

Zawsze towarzyszył mi pies, w dzieciństwie Owczarek Niemiecki, 

który ciągnął nasze sanki, później Shar-pei, aktualnie nie mam 

żadnego zwierzaka, ale to tylko kwestia czasu. 

6.Co było dla pana najtrudniejsze na studiach?  

Jest to kilka etapów od nauki, egzaminów, których jest blisko 40 aż 

po miłość... Studia są nie wątpliwie wyjątkowym i kształcącym 

osobowość okresem. Zdecydowanie najtrudniejsze jest pogodzenie 

nauki z życiem towarzyskim, którego praktycznie nie ma. Medycyna, 

Weterynaria są naukami interdyscyplinarnymi, które wymagają i 

pochłaniają niezliczoną ilość czasu i energii. W pamięci utkwił mi ustny 

3-godzinny egzamin z Diagnostyki Klinicznej u prof.Pomorskiego, 

który zdało w I terminie kilkanaście osób na całym roku. . Egzamin z 

Anatomii Patologicznej również był bardzo trudny i przez to 
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niezapomniany.  

7.Co się czuje, gdy trzeba uśpić zwierzę? 

Z jednej strony ulgę, że zwierzę nie będzie już cierpieć i można mu 

pomóc w taki sposób z drugiej jednak strony smutek i lawinę pytań, 

jak można byłoby pokierować terapią, aby temu zapobiec.  

8.Z jakimi problemami najczęściej przychodzą pacjenci?  

Dominującymi konsultacjami są problemy dermatologiczne. Następnie 

problemy z zakresu gastroenterologii i rozrodu.  

9.Jaki był najtrudniejszy/najciekawszy przypadek w Pana 

karierze?  

Zaczynając od praktyki małych zwierząt, ciekawy i zarazem trudny 

był przypadek 7-letniego mieszańca, który zjadł trutkę na szczury i 

wymagał intensywnej opieki, po całonocnej płynoterapii i kryzysowych 

momentach, po transfuzję krwi i odciąganie krwi z jamy klatki 

piersiowej, sytuacja z beznadziejnej w przeciągu 18h zakończyła się 

sukcesem. Z praktyki zwierząt gospodarskich utkwił mi w pamięci 

przypadek ciężkiego porodu u jałówki, który zakończył się cesarskim 

cięciem, mimo dużych powikłań pooperacyjnych krowa przeżyła i po 3 

miesiącach ponownie została cielna ku radości gospodarzy. Każdy 

dzień przynosi trudne i ciekawe przypadki... 

10.Może ma Pan rady dla osób, które marzą o pracy w tym 

zawodzie?  

Rady...hmm...każdy znajdzie swój sposób, nauka zdecydowanie na 

pierwszym miejscu, praca i dużo wyrzeczeń w dążeniu do celu oraz 

uśmiechu losu. Przed wyborem na ten kierunek proponuję wolontariat, 

wcześniejszy kontakt z realiami zawodu, co jest bardzo pomocne w 

dalszym ukierunkowaniu kariery zawodowej.  

11.Czy kiedykolwiek żałował Pan, że wybrał ten zawód?  

Nie! I myślę, że to się nie zmieni.  

12.Co najbardziej lubi Pan w swojej pracy, a co jest 

najtrudniejsze?  
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Chyba każdego lekarza cieszy prawidłowo postawiona diagnoza oraz i 

odpowiedzialne postępowanie właściciela zwierzęcia w czasie choroby. 

Największym wynagrodzeniem jest pokonanie choroby i odczuwalna 

wdzięczność pacjenta. Najgorsza jest sytuacja, gdy możliwości 

diagnostyczne lub terapeutyczne się wyczerpują.  

13.Jak zwierzęta zachowują się podczas wizyty w lecznicy?  

Z reguły każdy zwierzak zachowuje się inaczej. Szczeniaki szukają 

zabawy i szybko się nudzą, małe rasy np. Yorki, Maltańczyki, 

Chihuahua są niezwykle delikatne i przesadnie demonstrują ból, 

większe rasy są z reguły spokojne przy badaniu klinicznym.  

14.Na czym polegają studia weterynaryjne?  

Polegają na samokształceniu wielokierunkowym, jak już wspomniałem. 

Interdyscyplinarność jest obecna na każdym roku kształcenia. Są to 

niezwykle ciekawe studia z szerokim wachlarzem możliwości, po ich 

ukończeniu jest możliwość pracy na uczelni, w laboratorium, ochronie 

zdrowia publicznego, inspekcji weterynaryjnej po prywatną praktykę.  

Dziękujemy za rozmowę   

Wywiad przeprowadziła Agnieszka Szubryt 

 

Światowy Dzień Ziemi – akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest 
promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą 
uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na 
obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne 
instytucje. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z  obserwacją przesilenia letniego, będącą 
okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych 
imprez masowych. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiosna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Promocja_(marketing)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekosystem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przesilenie_letnie
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KWIECIEŃ: 

1 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ptaków, 

Prima Aprilis 

2 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Książki Dla 

Dzieci, Dzień Naleśnika 

4 kwietnia - Dzień Geografa 

5 kwietnia - Dzień Leśnika i Drzewiarza, Dzień 

Trzeźwości, Dzień Marchewki 

9 kwietnia - Światowy Dzień Pozdrawiania 

Brunetów 

11 kwietnia - Dzień Radia, Dzień Osób z Chorobą Parkinsona 

12 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki, Dzień Czekolady, Dzień 

Ptaków Wędrownych 

13 kwietnia - Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia 

14 kwietnia - Dzień Ludzi Bezdomnych, Międzynarodowy Dzień Paskudy 

18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, Światowy Dzień Krótkofalowca 

20 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy21 kwietnia - Dzień Sobowtóra 

22 kwietnia - Światowy Dzień Pieczarek 

23 kwietnia - Światowy Dzień Praw Autorskich 

24 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży, Międzynarodowy Dzień 

przeciwko Wiwisekcji 

27 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem 

28 kwietnia - Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy 

29 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Tańca 

MAJ: 

1 maja - Święto Pracy, Ogólnopolskie Święto Kaszanki, Międzynarodowy Dzień Chordofonu 

Szarpanego 

2 maja - Święto Polskiej Flagi 
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3 maja - Rocznica uchwalenia Konstytucji, Dzień Słońca, Dzień bez komputera, Dzień 

Chorych na Astmę i Alergię 

5 maja - Międzynarodowy Dzień Położnika 

7 maja - Dzień Szampana Michaela z Biedronki (kto to 

ustanowił!? xD)  

8 maja - Dzień Zwycięstwa, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

12 maja - Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 

13 maja - Światowy Dzień Chorego 

14 maja - Dzień Farmaceuty 

15 maja - Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień 

Niezapominajki, Dzień Bez Samochodu, Dzień Geja 

16 maja - Dzień Straży Granicznej 

17 maja - Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji 

18 maja - Międzynarodowy Dzień Muzeów 

19 maja - Międzynarodowy Dzień Mycia Brudnych Samochodów 

20 maja - Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń, Dzień Sąsiada 

21 maja - Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego, Dzień Kosmosu 

22 maja - Dzień Praw Zwierząt, Dzień Pac-Mana 

23 maja - Dzień Spedytora, Dzień Lśnienia Visty 

24 maja - Europejski Dzień Parków Wodnych, Dzień Cyrylicy 

25 maja - Dzień Stemplarza, Piwowara, Mleka, Ręcznika, Dzień Bezpiecznego Kierowcy 

26 maja - Dzień Matki  

29 maja - Dzień Działacza Kultury 

31 maja - Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego, Dzień Bociana Białego, Światowy 

Dzień Bez Tytoniu 

  Rozwiązanie konkursu PRIMA APRILISowego  

Poniżej chciałabym opowiedzieć, jaki mi siostra wykręciła kawał na 1 kwietnia. 

Otóż: 
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gdy rano wstałam, popatrzyłam na zegarek (stojący przy moim łóżku), 

zobaczyłam godzinę 10:00. Poszłam do pokoju rodziców, na zegarku była zaś 
godzina 11:00 i od tej pory nie wiedziałam w końcu, która jest godzina, a żeby 

kawał był lepszy, to do kościoła miałam na godzinę 9:00. Zaczęłam się szybko 
ubierać. 
Gdy byłam już gotowa do wyjścia, wbiegła nagle moja siostra i powiedziała 

,,PRIMA APRILIS" .  W końcu mi siostra powiedziała, że jest dopiero około 
8:00. Byłam tak na nią wściekła, że wymyśliłam kawał, który jej wykręciłam. 

  
Poniżej chciałabym opisać kawał, który ja wykręciłam siostrze. Otóż: 
* powiedziałam siostrze, że dzwoniła jej koleżanka i powiedziała, żeby do niej 

przyszła. Ona bez zastanowienia, zaczęła się  ubierać. Gdy wyszła z domu i była 
już w drodze do koleżanki, to ja wtedy wyszłam na balkon i zawołałam ,,PRIMA 

APRILIS". Ona ze złością wróciła się do domu. 
*zrobiłam mamie herbatę, gdyż o to mnie prosiła. Zamiast cukru do cukierniczki, 
wsypałam sól. Gdy posłodziła herbatę i zrobiła jeden łyk, zobaczyłam na jej 

twarzy kwaśną minę, wtedy powiedziała ,,PRIMA APRILIS". 
  

To tyle kawałów, które wyrządziłam w dniu 1 kwietnia 2013 roku. 
  

 Agnieszka Lis  
 klasa I gimnazjum w Mordarce 

                                                                                                               

Ciekawostki o zwierzętach: 

 Bawół indyjski ma najdłuższe rogi  zwierząt. 

 Wielbłądy mogą wędrować bez wody ponad 17 dni. W czasie marszu 

mogą wypić 100 l wody. 

 Najmniejszym kotem jest cętkowany kot czarnołapy (45cm) zamieszkujący 

Afrykę i Indie. 

 Jad kobry zatrzymuje akcje serca i płuc. 

 Mucha uderza swymi skrzydłami w locie 200 razy na sekundę. 

 Muchówki ochotkowate uderzają skrzydłami 1000 razy na sekundę. 

Słyszymy to jako brzęczenie, wspólne dla wszystkich muchówek. 

 Hipopotamy są spokrewnione ze świnią. 

 Parzące macki meduzy australijskiej zabiły już wielu ludzi. 

                                                         Katarzyna Olesiak 
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Waszym zdaniem 

Niedawno między dziewczętami z gimnazjum została przeprowadzona została 

ankieta na temat: „Co podoba wam się w chłopakach a co was denerwuje?”  Jej 

wyniki powinni sobie wziąć do serca wszyscy panowie i 

wyciągnąć odpowiednie wnioski. Oto najczęściej 

podawane odpowiedzi: 

Podoba mi się gdy: Denerwuje mnie gdy:  

 są mili 

  zwracają się do mnie po 
imieniu 

  rozmawiają ze mną normalnie 

  używają miłych zwrotów 

  kulturalnie się zachowują 

  stają w naszej obronie 

  są uczciwi 

 ładnie pachną 

 się źle zachowują 

  zwracają się do mnie po 
nazwisku 

  popisują się przed kolegami 

  są złośliwi 

  robią głupie żarty 

  używają wulgaryzmów 

  przezywają nas 

  przeklinają 

 

Wiosna  w obiektywie …Agnieszki Szubryt 
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Recykling to jest to!!!  
Jako, że numer poświecony jest ekologii,  warto napisać o czymś z nią 

związanym. Wybrałam recykling (z ang. Recycling), bo to chyba jedna z 

prostszych metod ratowania naszej planety.  

Zapraszam do czytania, a nie tylko do oglądania rysunków czy zdjęć! ;-) 

 Cóż to jest ten recykling? 
Recykling polega na odzyskiwaniu surowców wtórnych i ich ponownym 
przetwarzaniu w procesie produkcyjnym w celu uzyskania materiału o 
przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Wykorzystywać można w ten sposób, 
nawet wielokrotnie, substancje zawarte w odpadach lub poszczególne 
materiały. 
A tak prościej – jeśli posortujemy co nieco naszych śmieci, wrzucimy je do 

odpowiednich koszy, to taka puszka po Pepsi (nie jest to bynajmniej lokowanie 

produktu) czy kartka ze streszczeniem lektury (która w niesamowity sposób nie 

jest już potrzebna po napisaniu sprawdzianu, oczywiście w niektórych 

przypadkach) zostają tak przetworzone, by był  nich jeszcze pożytek.  

 Co jest celem recylingu? 
 Odzyskiwanie przetwarzanie redukuje także ilość odpadów, tym samym ilość 

miejsca na składowiskach. Wreszcie, wykorzystywanie surowców, które są 

nośnikami energii, jest elementem oszczędnego gospodarowania energią. 

Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego 

wykorzystania tych samych materiałów, przy najmniejszym nakładzie 

surowcowym i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia. 

Czyli ratujemy w jakimś stopniu naszą ziemię. A trzeba. Słuchajcie, niewiele 

trzeba. Nie mówię, żeby ktoś wziął worek i zaczął biegać po Limanowej 
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wykrzykując: „Zbieraj śmieci, chroń przyrodę!”. Jeśli choć trochę postaracie się 

korzystać, chociażby z recyklingu, będzie lepiej.  

 A jak z tego recyklingu korzystać? 
No właśnie sortować śmieci. Na tym się to opiera. Do sortowania nadają się 

śmieci przekazywane do odpowiednich pojemników. I tak:  

- niebieski (papier)–  

WRZUCAMY: papier piśmienny, gazety, ulotki, kartony, znalazłam też, że 

książki, ale nie zasługują one na to, chyba, że są już w opłakanym stanie…  

NIE WRZUCAMY: kalki, faktur, tapet, kartonów  po napojach, ubrań 

- żółty (tworzywa sztuczne) 

WRZUCAMY: zgniecione (BACH i but zgniata plastik! – warto pamiętać o tym 

zgniataniu, chociażby dlatego, że tak popularne jest zgniatanie kartonów po 

„mleczkach”) i puste butelki plastikowe, puszki po napojach, torebki, folie, 

reklamówki 

NIE WRZUCAMY: plastikowych zabawek, opakowań po lekach, mebli, sprzętu 

AGD 

- zielony (szkło kolorowe)- 

WRZUCAMY: butelki ze szkła barwionego (bez nakrętek – one idą na szkolną 

zbiórkę nakrętek!), szkło zbrojne, szyby samochodowe,  

- biały (mniej popularny, tam wrzucamy szkło niebarwione)  

A propos recyklingu… 

Przypominamy o akcjach przeprowadzanych w naszej szkole – zbieramy zużyte 

baterie, zakrętki i niepotrzebne płyty CD i DVD 

Do czego wykorzystuje się zużyte płyty CD, DVD? 

 Okazuje się, że płyty te zbudowane są z tworzywa sztucznego, zwanego 
poliwęglanem (ang. polycarbonate – PC) i tak samo jak szkło czy tektura 

może być on odzyskany oraz ponownie wykorzystany między innymi do 
produkcji płyt CD i DVD. 

Pojawiają się coraz to nowsze pomysły na recykling nośników informacji. 

Płyty kompaktowe można wykorzystać jako surowiec wtórny: 
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przetworzenie poliwęglanu w inny popularny polimer poliuretan (PU) – 

metoda opracowana została przez tajwańskich naukowców. Poliuretan z 
kolei może być zastosowany do produkcji obuwia, a nawet okularów 

przeciwsłonecznych. Innym ciekawym pomysłem naukowców jest 

wykorzystanie poliwęglanu z płyt i wykorzystanie go do produkcji tzw. 
kompozytu polimerowego. W efekcie otrzymuje się wytrzymałe tworzywo 

nadające się na warstwy ochronne wielu urządzeń (np. bieżni w 
kręgielniach). 

Recykling optycznych nośników informacji przeprowadzany jest w sposób 
profesjonalny i fachowy, dane zawarte na tych nośnikach stanowią poufne 

informacje, a więc bezpieczeństwo tych informacji jest traktowane 
priorytetowo. Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii recyklingu, 

bez konieczności używania „chemii”, w sposób całkowicie bezpieczny dla 
środowiska zostaje odzyskany poliwęglan i ponownie skierowany m.in. do 

produkcji płyt CD i DVD. 

 
 Z pamiętnika Baśki ,,Bu” 

Kontynuacja losów uczennicy pewnego gimnazjum – Baśki ,,Bu”, która 

wszystkie myśli przelewa do swojego pamiętnika. Opisuje przede wszystkim 

swoją szkołę, osoby z klasy.  

21.04., wtorek 

Jutro Dzień Ziemi. Tak nam Pani powiedziała na biologii. Nie mogła 

powiedzieć wcześniej, byłabym się zgłosiła do jakiegoś zbierania śmieci, uwaga 

pozytywna by była i co… i nic. Może dziś pójdę coś sprzątnąć, niedaleko drogi 

głównej, ale tak po 15, kiedy mają w szkole SKS… 

          22.04., środa 

 Kompletnie zapomniałam o tym sprzątaniu! A dziś już ten cały Dzień 

Ziemi!  

W szkole był apel. Dziewczyny z 3D coś mówiły, o jakimś recyklingu… starałam 

się słuchać, choć nie było łatwo. Zachowanie ludzi na Sali przypominało 

obchody dnia śpiocha. Wszyscy ziewali, przeciągali się. Heniu z równoległej 

klasy tak się we śnie rozłożył, że Beatka mu musiała ustąpić miejsca, bo jego 

stopy sięgały jej plecaka. Czemu nikt nie był zainteresowany? Owszem, szału nie 

było, ale ludzie starali się ludziom uświadomić fakt, że to my żyjemy na Ziemi i 

od nas zależy, ile na niej pożyjemy i w jakim stanie. Trzeba o nią dbać – to 

zdanie zapamiętałam na pewno.  
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Jakoś tak mi dudniło w głowie, że postanowiłam zainterweniować. Nie 

uwierzycie, ale założyłam szkolną zbiórkę butelek plastikowych. Stąd też mój 

pseudonim „Bu” od początku słowa „butelka”. I taszczę co tydzień wory 

plastików do specjalnego kosza w okolicy. Ręce mnie bolą, nos kręci od 

mieszanki zapachowej napojów gazowanych, ale czuje, że robię coś w dobrej 

sprawie. 

                                                Julia Niemiec 

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka! Poniżej zamieszczamy kilka porad dla 

wielbicieli tych wspaniałych czworonogów: 

1.Psy to nie ludzie. Nie zawsze uszczęśliwia je to, co uszczęśliwia nas. Psy 

pragną rzeczy prostych: regularnego ruchu, stabilnego przywódcy stada oraz 

właściwie okazywanych uczuć. 

2. Wyprowadzaj psa każdego dnia na co najmniej 45 minut. Stały, regularny 

spacer ma kluczowe znaczenie, szczególnie dla psów, które są stwarzają 

problemy. Spacer to potężne narzędzie budowania więzi z własnym psem. 

3. Zachowaj konsekwencję. Postaraj się, by wszyscy 

członkowie rodziny ustalali psu te same zasady, granice i 

ograniczenia. 

4. Uczucia okazywane w niewłaściwym momencie mogą 

prowadzić do niestabilności. Okazuj psu uczucia, kiedy 

jest wybiegany i najedzony, zmienił zachowanie z 

niepożądanego przez ciebie na pożądane, zareagował na 

komendę lub jest zrelaksowany, spokojny i posłuszny. 

5. Psy doświadczają świata najpierw nosem, oczami, a na końcu uszami. Przy 

pierwszym spotkaniu z psem staraj się budować zaufanie, pozwalając mu się 

obwąchać, a dopiero później nawiąż kontakt wzrokowy lub słowny. 

6. Rasa nie jest determinująca. Przy wyborze psa mniej kieruj się rasą a 

bardziej poziomem energii, który będzie kompatybilny z Twoim poziomem 

energii i stylem życia. 

7. Psy potrzebują przywódcy. Ustaw się w pozycji przywódcy stada, ćwicząc na 

spacerze i stosując zasadę: „najpierw ruch, potem dyscyplina a na końcu 

uczucia." 

8. Nigdy nie zostawiaj psa w zaparkowanym samochodzie. W samochodzie, 

nawet jeżeli stoi w cieniu, zawsze jest bardziej gorąco niż na świeżym 
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powietrzu. Dodatkowo, widząc przechodzących obok ludzi, pies może stać się 

nadmiernie podekscytowany albo wpaść w klaustrofobiczną panikę, co 

zwiększa prawdopodobieństwo jego odwodnienia.  

9. Pamiętaj o warunkach pogodowych. Latem zabieraj ze sobą na spacer 

butelkę wody i uważaj na oznaki odwodnienia psa. Zimą zakładaj psu psie buty 

oraz kombinezon przystosowany do zimnych temperatur. 

10. Psy, podobnie jak ludzie, nudzą się. Zapewniaj psu 

stymulujące zajęcia, np. zabawę w łapanie, kurs 

zręcznościowy lub zabawę w posłuszeństwo z nagrodami. 

UWAGA!!! Dużymi krokami zbliża się lato,a już pokazują 
się kleszcze.Co czwarty z tych pajęczaków roznosi groźną 
boreliozę.Kleszcze głównie występują w lasach 
liściastych,ale można je też spotkać w przydomowych ogródkach,parkach i na 
łąkach,zwłaszcza w wysokich trawach.Kleszcze przynoszą wiele innych 
chorób.Dla właścicieli zwierząt najistotniejszą stanowi - Babeszjoza-choroba 
atakująca psy. Należy pamiętać, że kleszcz na psie nie równa się 
zachorowaniu psa na Babeszjozę. Innymi słowy kleszcz sam musi być 
zarażony pierwotniakiem wywołującym tę chorobę, aby móc zarazić naszego 
psa. Niestety coraz więcej kleszczy w Polsce podczas żerowania na 
zwierzęciu wprowadza do jego krwiobiegu pasożyty krwi o nazwie Babesia 
canis. Te pierwotniaki bardzo szybko namnażają się w organizmie psa, 
powodując ogromne zmiany w funkcjonowaniu jego  organizmu. Dochodzi do 

rozwoju potencjalnie śmiertelnej choroby o nazwie Babeszjoza. Oznacza to, że u 
nieleczonego psa choroba ta najprawdopodobniej skończy się śmiercią, gdyż 
przeważnie jej przebieg jest gwałtowny i ciężki. Dlatego tak ważna jest jak 
najszybsza interwencja lekarza. Im wcześniej choroba zostanie wykryta, 
tym większa jest szansa na uratowanie zwierzęcia. Nie oznacza to jednak, 
że każdy przypadek można wyleczyć. Niektóre psy, pomimo działań 
lekarskich nie przeżywają choroby, inne przeżywają, ale niejednokrotnie do 
końca życia odczuwają konsekwencje uszkodzonych podczas choroby organów 
wewnętrznych (wątroby, nerek).  
Co powinniśmy zrobić jeśli znajdziemy kleszcza na naszym pupilu? 

Jeśli kleszcz wszczepił się już w skórę psa należy go jak najszybciej 
usunąć (wykręcając i lekko pociągając). Do usunięcia kleszcza należy 
użyć pęsetki lub wykonać zabieg w rękawiczce. Jeśli właściciel nie 
jest pewien jak to zrobić, aby usunąć kleszcza w całości warto, aby 
zwrócił się o pomoc do lekarza weterynarii. Lekarz usunie kleszcza 
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oraz udzieli wszelkich porad na temat dalszego postępowania. Jeśli 
kleszcz zostanie sprawnie usunięty przez właściciela warto uważnie 
obserwować zachowanie psa w następnych dniach. W przypadku 
jakichkolwiek oznak gorszego samopoczucia psa należy czym prędzej 
udać się do przychodni weterynaryjnej, celem zbadania psa w 
kierunku Babeszjozy. 

Pamiętajmy, że im wcześniej wykryjemy chorobę i wdrożymy 
terapię, tym większa szansa, że nasz pies przeżyje.              

                                      Przygotowała Agnieszka Szubryt                                      

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój” - tak brzmiało hasło  

uroczystego podsumowania IV edycji Konkursu pt. „Jak rozwiązywać spory bez 

przemocy?”, które odbyło się  19.04.13r.  w Katolickiej Szkole w Nowym Sączu 

w Sali Przemienienia Pańskiego. Spotkanie zaczęło się od wykładu pani 

mgr Haliny Czerwińskiej na temat mediacji i korzyści płynących z takiego 

rozwiązywania sporów, a później nastąpiło  ogłoszenie wyników i wręczenie 

nagród. Z naszej szkoły uczniowie wzięli udział w konkursie na pracę literacką, 

w której w dowolnej formie literackiej mieli  wykazać się wiedzą na temat 

mediacji, jako sposobu pokojowego rozwiązywania konfliktów oraz ukazywać 

korzyści  płynące z wprowadzania pokoju w codziennym życiu. Spośród 19 

nadesłanych z całego województwa prac w kategorii gimnazjum prawie 

wszystkie nagrodzone miejsca zajęli nasi 

uczniowie. I tak: 

I miejsce -  Justyna Mikołajczyk kl. IIIA 

II miejsce – Julia Niemiec  kl. I 

Wyróżnienie – Patryk Lupa kl. I 

Poniżej prezentujemy opowiadanie Justyny, które 

zwyciężyło w konkursie: 

W  średniowieczu w pewnym miasteczku na Podkarpaciu mieszkał bardzo 

dobry i mądry mężczyzna, na którego wszyscy mówili Janek. Miał on zaledwie 

dwadzieścia jeden lat, lecz już wielu ludzi zwróciło się do niego o pomoc. 

Potrafił w każdej sytuacji znaleźć rozwiązanie, które wszystkich 

satysfakcjonowało. Nie było pytania, na które nie znał odpowiedzi. Mimo, że 
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nigdy nie chodził do szkoły, potrafił pisać i czytać.  Żył samotnie, gdyż jego 

rodzice umarli, gdy skończył 18 lat. Bardzo to przeżył i długo nie mógł się z 

tym pogodzić. Pochodził z biednej rodziny i zajmował się pracą na roli, która 

przynosiła niskie dochody. Mimo wszystko starał żyć się godnie i według 

swoich zasad. Pewnego dnia do chaty Janka przyszła śliczna dziewczyna o 

imieniu Zosia. Była ona córką bogatego kupca z miasta. Janek nigdy z nią nie 

rozmawiał, ale wiedział, że to dobra i mądra dziewczyna. Zosia przychodząc do 

Janka, chciała się go poradzić w sprawie zamążpójścia.  

- Tatuś nalega, żebym poślubiła syna sąsiada, bardzo bogatego i posiadającego 

duży majątek, jednak ja ani trochę go nie kocham. Ten człowiek kompletnie mi 

się nie podoba i nie chcę spędzić z nim reszty życia. Poradź mi Janku, mam 

słuchać tatusia czy głosu własnego serca?  

- Zosiu, nikt ci nie powinien męża wybierać. Kieruj się zawsze uczuciami, bo 

jeżeli one są dobre, to podejmiesz mądrą decyzję.  

- Dziękuję ci za tę  radę, wezmę ją  sobie do serca i porozmawiam z tatusiem! 

Janek zadowolony, że pomógł Zosi poszedł pracować. Jednak nie mógł się w 

ogóle skupić, jego myśli były zajęte Zosią i jej śliczną buzią. Zastanawiał się, 

jaką podejmie decyzję i liczył, że nie wyjdzie za sąsiada, bo bardzo mu się 

podobała. Dwa dni po tym zdarzeniu dziewczyna znowu odwiedziła Janka, 

dziękując mu za pomoc.  

- Powiedziałam tatusiowi, co o tym myślę, a on mnie pochwalił! Powiedział, że 

cieszy go fakt, iż córka jego potrafi postawić na swoim i umie być taka 

niezależna. Opowiadała,  jak zareagował sąsiad i jego syn na wiadomość, że 

Zosia nie chce ślubu.  Byli bardzo źli i niezadowoleni. Krzyczeli, że się 

zemszczą i dowiedzą, dlaczego podjęła ona taką decyzję. Zosia i Janek 

rozmawiali bardzo długo o różnych sprawach. Zauważyli, że dobrze się 

dogadują i śmieszą ich te same rzeczy.  Rozstali się wieczorem we wspaniałych 

humorach. Nazajutrz Janka obudziły hałasy i pukanie do drzwi. Jeszcze zaspany 

otworzył i zobaczył wysokiego, umięśnionego i przystojnego mężczyznę. 

Okazało się, że jest to niedoszły mąż Zosi. Ktoś za duże pieniądze musiał mu 

sprzedać informację o tym, że to Janek odradził Zosi ślub. Mężczyzna był 

naprawdę wściekły. Wyzwał go na pojedynek tego samego dnia, po południu w 

lesie za miastem. Powiedział, że jeżeli wygra, to Janek ma zrobić wszystko, by 

Zosia do niego wróciła. Jeżeli jednak przegra, to ma dać spokój jemu i Zosi. 

Janek nie zdążył nawet odpowiedzieć, bo mężczyzna zamknął drzwi i odszedł. 

Do popołudnia było jeszcze dużo czasu, więc Janek miał czas wymyślić jakiś 

kompromis.  
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Gdy szedł na pojedynek, wiedział już, co zrobi. Postanowił, że zaproponuje 

niedoszłemu mężowi Zosi układ. Nie będzie się z nim bił, nie dlatego, że jest 

tchórzem, lecz z powodu jednej z jego zasad, która brzmiała: „Rozwiązywać 

konflikty bez przemocy”. Starał się postępować według tej zasady i zawsze 

dobrze na tym wychodził. Kiedyś pewien bardzo pobożny ksiądz powiedział 

mu, że błogosławieni są Ci, którzy przynoszą pokój. Janek traktował 

duchownych bardzo poważnie i z szacunkiem, więc słowa tego kapłana, wziął 

sobie głęboko do serca. W miejscu gdzie miał odbyć się pojedynek była Zosia, 

jego ojciec, sąsiad i jego syn. Wszyscy byli pewni, że Janek nie będzie chciał się 

bić, ale nie wiedzieli, że powodem jego rezygnacji nie jest tchórzostwo.  

- Moi drodzy! – powiedział Janek stając na pniu drzewa. – Po co wam to 

wszystko? Nie możecie być tacy żądni zemsty! To jest ogromny grzech! Każdy 

konflikt można rozwiązać bez przemocy.  

- Tak? To jak chcesz rozwiązać tą kłótnię bez pojedynku? Jakiś pomysł, 

mądralo?– zapytał zniecierpliwiony ojciec Zosi. 

- Po prostu podajmy sobie rękę na zgodę. Zosia to nie jest przedmiot, ona też 

posiada uczucia. Sama zadecyduje z kim chce być i kogo poślubi. Ja jej tylko 

doradziłem, ona sama podjęła decyzję.  Inaczej jest z wami. Przychodząc do 

mnie oczekujecie, że rozwiąże wasze problemy. Czasami moją odpowiedź 

odbieracie, tak jakby nie było już innego wyjścia w danej sytuacji, a ja chcę was 

tylko naprowadzić na dobrą decyzję i  pokazać co ja bym zrobił. To nie jest ani 

moja wina, ani Twoja, że Zosia tak postanowiła – tu zwrócił się do syna sąsiada, 

który spojrzał na niego i uśmiechnął się. – To jej życia, więc robi to, co uważa 

dla siebie za najlepsze. Powiedz, czy ty chciałbyś być z osobą, która wyszła za 

ciebie za mąż tylko dlatego, że kazał jej tak postąpić ojciec? 

- Masz rację.  Wolę być z kobietą, która jest ze mną z miłości, a nie z przymusu. 

Wszyscy pogodzili się, a Janek znowu przekonał się, iż pokój i życie bez 

przemocy dają pozytywne skutki. Kilka miesięcy po tym spotkaniu odbył się 

huczny ślub Janka i Zosi. Młodzi byli ze sobą bardzo szczęśliwi i już jako 

małżeństwo uczestniczyli w weselu syna sąsiada Zosi. Znalazł on kobietę, która 

pokochała wszystkie jego wady i zaakceptowała je. Nauczyła go, jak żyć bez 

przemocy, zemsty i innych negatywnych uczuć do drugiego człowieka. 

Wszystko dobrze się skończyło i każdy był zadowolony z tego, co posiadał. Ta 

krótka historia pokazuje, jak dużo dobrego do naszego życia wnosi pokój i 

rozwiązywanie konfliktów bez przemocy. Uważam, że po przeczytaniu jej, 

każdy weźmie sobie zasadę Janka do serca i będzie  starał się postępować 

według niej, gdyż przyniesie to tylko i wyłącznie pozytywne skutki.  
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Kilka słów o projekcie realizowanym w naszej szkole pt.  

         „Jak przedstawić naszą szkołę w liczbach?” 

        Od początku lutego realizowaliśmy w naszej klasie projekt edukacyjny:  

„Jak przedstawić naszą szkołę w liczbach?” W ramach projektu 

rozwiązywaliśmy przydzielone nam zadania.  Oto nasze zadania i wyniki ich 

realizacji: 

 Ile lat ma nasza szkoła? Ile lat ma Szkoła Podstawowa, Publiczne 

Gimnazjum, Zespół Szkół? 

Szkoła Podstawowa w Mordarce ma 77 lat. 

Publiczne Gimnazjum ma 14 lat. 

Zespół Szkół w Mordarce ma 11 lat 

 Ilu uczniów ukończyło Szkołę Podstawową, Publiczne Gimnazjum w 

Mordarce? 

Szkołę Podstawową  ukończyło  1864 uczniów. 

Gimnazjum Publiczne ukończyło 566 uczniów. 

 Ile lat ma najstarszy absolwent szkoły w Mordarce? 

Najstarszy absolwent Szkoły Podstawowej ma 80 lat. Jest nim Antoni 

Oleksy. Odwiedziliśmy pana Antoniego i przeprowadziliśmy z nim wywiad. 

Było to niezapomniane spotkanie. Najstarsza absolwentka Gimnazjum 

Publicznego to Magdalena Domiter.  Ma 28 lat. Również ją odwiedziliśmy i 

wręczyliśmy jej dyplom honorowy najstarszego absolwenta gimnazjum.  

 

Oto pamiątkowe zdjęcia:  

 Ilu nauczycieli, dyrektorów, katechetów pracowało w naszej szkole? 
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Katecheci-  31 w latach (1903-2013) 

Dyrektorzy- 8  w latach (1945-2013) 

Nauczyciele- 95 (1903-2013)  

 Jakie szkoły wybrali absolwenci Publicznego Gimnazjum? 

44% uczniów wybrało liceum 

27% uczniów wybrało technikum 

29% uczniów wybrało szkołę zawodową 

 Ile jest klas w szkole : w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum? Która 

najliczniejsza, która najmniejsza? Jaka jest średnia liczba uczniów w 

klasie? 

W szkole jest 15 klas razem z oddziałami przedszkolnymi: 10 w Szkole 

Podstawowej i 5 klas w Gimnazjum. Najliczniejsza jest klasa VI; liczy 34 

uczniów a najmniejsza IIB gimnazjum; liczy 13 osób. Średnia liczba 

uczniów w klasie wynosi 24. 

 Ilu uczniów jest w naszej szkole: w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum?  

W naszej szkole jest 358 uczniów: w szkole podstawowej  230 i w 

gimnazjum 128 uczniów. 

 Jaką powierzchnię zajmuje szkoła? (budynek, boiska sportowe, hala 

sportowa) Jaką objętość ma budynek szkoły? 

Szkoła zajmuje wraz z halą sportową powierzchnię 1917,74 m
2
, boisko 

do piłki nożnej zajmuje 2074 m
2
, boisko do koszykówki zajmuje 459 m

2
 

a boisko do siatkówki ma powierzchnię 286 m
2
. Hala sportowa ma prawie 

1000 m
2 

powierzchni. Objętość szkoły wynosi 7283 m
3
 a objętość hali 

sportowej około 10 000 m
3
. 

 Ile jest sal lekcyjnych, a ile pozostałych pomieszczeń? Jaką zajmują 

powierzchnię wybrane pomieszczenia?  

W naszej szkole jest 16 sal lekcyjnych i 46 pozostałych pomieszczeń – 

razem 62 pomieszczenia. Powierzchnia piętra to 471 m
2
, parteru 803 m

2
 a 

podziemi 177 m
2
. Razem daje nam to powierzchnię 1451 m

2
.  

 Ile w szkole jest: schodów, okien, ławek, krzeseł, biurek, komputerów, 

tablic, tablic multimedialnych?  

W szkole jest  105 schodów, 270 ławek, 501 krzeseł, 19 tablic, 27 

komputerów, 3 tablice multimedialne i prawie 1200 pomocy 

naukowych.  
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 Ile ocen rocznie wystawia się w szkole?  (w szkole podstawowej i 

gimnazjum). Ile ocen przypada na jednego ucznia? 

Rocznie w szkole podstawowej w zeszłym roku szkolnym wystawiono 

17 226 ocen, więc na jednego ucznia przypada 207 ocen rocznie. 

Uczeń gimnazjum rocznie otrzymuje przeciętnie 250 ocen. W 

gimnazjum wystawiono 35 704 oceny w zeszłym roku. 

 Ile czasu uczeń spędza w szkole?(rocznie, uczeń kończący szkołę 

podstawową oraz uczeń kończący gimnazjum)? 

Każdy uczeń, który skończy szkołę  podstawową spędzi w niej 4672 

godzin a to się równa 194 pełnych dni (rocznie 778 godzin). Natomiast 

uczeń kończący  gimnazjum będzie w niej musiał spędzić 7717 godzin, 

co nam daje 321 i pół dnia  (rocznie 857 godzin). 

Uczniowie  klasy IIB gimnazjum 

W ramach projektu gimnazjalnego dziewczyny z klasy 2 „b” przeprowadziły 

wywiad z najstarszym absolwentem Szkoły Podstawowej w Mordarce , Panem 

Antonim Oleksym, który opowie nam , jak dawniej wyglądała szkoła. 

Dziewczyny: Dzień dobry ! Chciałybyśmy się dowiedzieć, jak dawniej 

funkcjonowała szkoła w Mordarce. 

Pan Antoni: Myślę, że coś pamiętam i chętnie odpowiem na wasze pytania. 

Dziewczyny: Jest nam bardzo miło. Ile ma pan lat? 

Pan Antoni:  Osiemdziesiąt. Chętnie wracam myślami do szkolnych lat. Czasy 

były bardzo ciężkie, jak wiecie pewnie z lekcji historii, toczyła się wtedy wojna 

światowa. W szkole korzystaliśmy tylko i wyłącznie z tzw. sternu. Była to 

gazeta, która składała się z 4-5 kartek, była w niej matematyka i polski,  nie 

uczyliśmy się historii. Szkołę prowadził nauczyciel z Poznania pan Rudnicki 

wraz ze swoja żoną. Mieli dwoje dzieci, jego córka chodziła ze mną do klasy. 

Nie miałem do tego nauczyciela zaufania, czułem, że był bardziej za Niemcami. 

Dziewczyny: Jak liczna była pana klasa, szkoła ? 

Pan Antoni: Miałem bardzo duża klasę, było nas około trzydzieścioro . Jeśli 

chodzi o szkołę to niestety ale nie pamiętam. 

Dziewczyny: A ile było klas ? 

Pan Antoni: Klas było zaledwie pięć. 
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Dziewczyny: Ilu było nauczycieli ? 

Pan Antoni:  W czasie wojny pamiętam tylko pana Rudnickiego.. dopiero po 

wojnie zaczynało wszystko się zmieniać. 

Dziewczyny: Czyli ten nauczyciel uczył  wszystkich przedmiotów ? 

Pan Antoni: Tak, to znaczy były dwa przedmioty język polski i matematyka. 

Dziewczyny: Jak wyglądały dawniej oceny ? 

Pan Antoni: Nie za bardzo pamiętam. Kiedyś miałem te wszystkie świadectwa 

ale zostały w domu rodzinnym. Na pewno nie było jedynek i szóstek. Najgorszą 

oceną była dwója a najlepszą piątka. 

Dziewczyny: Czy były jakieś pomoce naukowe ? 

Pan Antoni: Uczyliśmy się tylko z steru. Nie było żadnych innych 

podręczników. 

Dziewczyny: Czyli na matematyce nie korzystaliście z przyrządów 

geometrycznych ? 

Pan Antoni: Nie, to co powiedział nauczyciel było rzeczą świętą. 

Dziewczyny: Czy były organizowane wycieczki szkolne, konkursy ? 

Pan Antoni: W czasie wojny nie. Mieliśmy jedynie gimnastykę, nawet piłki nie 

było. Dopiero, jak poszedłem do szkoły w Limanowej to były konkursy i 

wycieczki. Nie było one bardzo dalekie,  ale były. 

Dziewczyny: Może opowie nam pan o swoim najmilszym wspomnieniu ? 

Pan Antoni: Wracaliśmy ze szkoły ( wojna się już skoczyła). Rosyjscy żołnierze 

chodzili i sprawdzali czy nie ma jakiegoś Niemca. Razem z kolegami mieliśmy 

swoją ulubioną górkę, na której często się ślizgaliśmy. Schowaliśmy się za tą 

właśnie górką , ponieważ szedł Rosjan... Nagle rzucił swoim plecakiem o ziemię 

i zaczął w niego strzelać. W plecaku miał automat, który dzwonił on myślał, że 

to mina i strzelał. Mieliśmy wtedy dużo uciechy. 

Dziewczyny: Miał pan jakieś niemiłe wspomnienie ? 

Pan Antoni: Było to w maju. Szedłem z dwoma kolegami do szkoły na skróty. 

Po drodze spotkaliśmy chłopaka który łapał wiewiórkę. Zawołał nas żebyśmy 

mu pomogli. Tak byliśmy zajęci łapaniem zwierzątka, że zapomnieliśmy o 
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szkole. Na drugi dzień dostaliśmy od pani po rękach. Mój kolega dostał więcej, 

ponieważ uciekał pod ławki. Pamiętam, że to trochę bolało. 

Dziewczyny: Czy były jakieś wywiadówki ? 

Pan Antoni: Nie było żadnych spotkań z rodzicami, nie było na to czasu. W 

Limanowej w szkole wywiadówki odbywały się codziennie. 

Dziewczyny: Jakie były pana ulubione przedmioty ? 

Pan Antoni: Bardzo lubiłem geografię i przyrodę. Do dzisiaj pamiętam w jakich 

państwach uprawiano zboże, pszenicę ale to było po wojnie. Zawsze z tych 

przedmiotów miałem piątki. 

Dziewczyny: Bardzo dziękujemy panu za poświęcony czas. 

 

„Co pokażę rówieśnikom z zagranicy w swojej miejscowości?” 

Projekt edukacyjny realizowany  przez 

uczniów klasy IIA 

Projekt edukacyjny miał charakter 

interdyscyplinarny. Głównym 

założeniem projektu było budowanie 

poczucia własnej wartości i dumy z 

osiągnięć naszej Małej Ojczyzny i 

odpowiedź na pytanie:  „Co Europa 
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daje nam, a co my możemy dać Europie?”  

Kształciliśmy także sprawności komunikacji językowej. Projekt realizowany był 

przez cały zespół klasy drugiej gimnazjum, a uczniowie pracują w grupach 

zadaniowych. Zostały one dobrane z uwzględnieniem predyspozycji i 

możliwości uczniów, a każda z grup otrzymała wsparcie od nauczycieli 

wspierających projekt. Opiekunem i koordynatorem nadzorującym pracę 

całego zespołu projektowego był wychowawca klasy.  

 

Walory unikatowe projektu: 

-Współpraca z regionalnym zespołem ludowym „ Spod Kicek”, który jest 

laureatem wielu nagród na szczeblu krajowym i międzynarodowym, a 

dotychczas nieznanym młodzieży szkolnej. Efektem tej współpracy będzie 

nauka tańców ludowych, poznanie tradycji i obrzędów ludowych. 

-promowanie naszej miejscowości-Małej Ojczyzny poprzez zebranie 

szczegółowych informacji związanych z położeniem, walorami geograficznymi i 

krajoznawczo – turystycznymi, historycznymi i ludowymi oraz stworzenie 

plakatów, folderu i prezentacji multimedialnej 

-kształcenie sprawności językowej, która pozwoli na promowanie Małej 

Ojczyzny nie tylko na forum krajowym, ale także europejskim w kontekście 

nawiązania współpracy w ramach wymiany międzynarodowej i przyszłego 

rozwoju turystyki międzynarodowej obejmującej także nasza miejscowość. 
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Efektem projektu są : 

- plakaty zawierające informacje o historii, kulturze lokalnej, miejscach 

atrakcyjnych turystycznie 

-stworzenie folderu promującego naszą miejscowość z tłumaczeniem 

językowym na angielski, niemiecki, francuski, 

- prezentacja multimedialna zawierająca informacje o historii, tradycji i kulturze 

naszej miejscowości, a także ukazująca walory turystyczno – krajoznawcze, 

- scenki prezentujące spotkanie z obcokrajowcami w naszej miejscowości 

- degustacja potraw regionalnych, oraz prezentacja kultury regionu( taniec, 

stroje, obrzędy) 

- organizacja „Dnia języków obcych” będącego podsumowaniem naszego 

projektu. 
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