
W Ko zie bro dach 
z Rey mon tem na lu dowo

Z oka zji Dnia Pa tro na ucznio wie klas IV – VI Szko -
ły Pod sta wo wej im. Wła dy sła wa Sta ni sła wa Rey mon ta
w Ko zie bro dach przed sta wi li część ar ty stycz ną pt. „We -
se le Bo ry ny”.

Czy taj na str. 8-9

– Je stem zbu do wa ny tym, że lu dziom chcia ło się to
zor ga ni zo wać i że jest tak du ża fre kwen cja. Ba wiąc się
też moż na coś do bre go zro bić – sko men to wał kraj kow ski
fe styn wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak.

Istot nie, lu dziom chcia ło się po móc cho re mu Ada -
sio wi. I tym, któ rzy zor ga ni zo wa li po ży tecz ną za ba wę,
i tym, któ rzy przy szli się ba wić, a za ra zem po przeć ak -
cję wrzu ca jąc dat ki do pu szek. Te go dnia, 1 czerw ca, ze -
bra no w Kraj ko wie po nad 16 tys. zł.

Wię cej na str. 2-3

Fe styn dla Ada sia

XIV edy cja kon kur su za na mi

„Głos” êró dłem 
wie dzy o gmi nie

Gim na zja li ści z Uniec ka zwy cię ży li w XIV już edy -
cji kon kur su wie dzy o gmi nie Ra ciąż, któ ry 12 czerw ca
od był się w Ze spo le Szkół w Uniec ku. W ka te go rii szkół
pod sta wo wych naj wyż sze lau ry ode bra li ucznio wie
z Ko zie bród i Sta re go Gra le wa. W to wa rzy szą cym mu
kon kur sie pla stycz nym ju ry naj wy żej oce ni ło pra ce
uczniów z Kraj ko wa i Ko zie bród.

Czy taj na str. 6-7



Rol ni czy po kaz w Szap sku
Wła ści ciel cu krow ni w Gli no jec ku na po lach

w Szap sku zor ga ni zo wał dla plan ta to rów z kil ku gmin
po kaz upra wy bu ra ka cu kro we go. 

Moż na by ło za po znać się z no wo cze sny mi ma szy na -
mi do pie lę -
gna cji i zbio ru
bu ra ków, a tak -
że z naj now -
szy mi od mia -
na mi i tech no -
lo gia mi upra -
wy bu ra ka cu -
kro we go.

Fot. 
ar chi wum
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Ju trzen ka w po ło wie staw ki
Na siód mym miej scu z do rob kiem 39 punk tów za -

koń czy ła se zon w pił kar skiej kla sie A dru ży na Ju trzen ki
Unieck. W ostat nim spo tka niu, ro ze gra nym 14 czerw ca,
uniec ki ze spół po ko nał u sie bie 2: 0 trium fa to ra roz gry -
wek – Peł tę Kar nie wo, któ ra już wcze śniej za pew ni ła so -
bie awans do li gi okrę go wej.

Ochot ni cza Straż Po żar na w Uniec ku 
ser decz nie dzię ku je wszyst kim, któ rzy
włą czy li się w ak cję „Krew dla Asi”

Pre zes OSP Zbi gniew Gra le wicz

1 czerw ca w Kraj ko wie

Fe styn dla Ada sia
Cha ry ta tyw ny Dzień Dziec ka zor ga ni zo wał,

przy po mo cy wie lu lu dzi do brej wo li, ko mi tet „Po da ruj
uśmiech Ada sio wi”. 

Adam Wy soc ki ma 9 lat, cho ru je na ostrą bia łacz kę
szpi ku kost ne go. Cho ro ba jest cięż ka i prze wle kła, sa mo
le cze nie bez prze szcze pu bę dzie trwa ło 10 mie się cy.
Adaś mu si prze by wać w szpi ta lu, ze wzglę du na ko -
niecz ność izo la cji od oto cze nia. Le cze nie i spe cja li stycz -
na die ta wią że się z du ży mi kosz ta mi. W nie dzie lę,
1 czerw ca w Kraj ko wie od był się fe styn po łą czo ny ze
zbiór ką pie nię dzy na le cze nie Ada sia.

– Znam Ada sia i je go ma mę, któ ra też cięż ko cho ru -
je. Któ re goś dnia wsta łam ra no i po my śla łam so bie, że
nie mo gę ich tak zo sta wić. Mu szę coś zro bić, że by im
po móc – po wie dzia ła nam Ilo na Dzię gie lew ska z Kos so -
bud, prze wod ni czą ca ko mi te tu „Po da ruj uśmiech Ada -
sio wi”. To był za czyn do po wsta nia ko mi te tu.

Im pre za, któ ra od by ła się w Kraj ko wie, by ła pierw -
szym fe sty nem po łą czo nym ze zbiór ką pie nię dzy na le -
cze nie Ada sia Wy soc kie go.

Atrak cji by ło co nie mia ra. Wy stę po wa ły ze spo ły
mu zycz ne, tań czy li „Kraj ko wia cy”. Wrzu ca jąc da tek
do pusz ki moż na by ło m. in. po pły nąć mo to rów ką, za -
siąść w ka bi nie ko par ki, prze je chać się wo zem stra żac -
kim czy skosz to wać smacz nych wy pie ków do mo wych.

Każ dy, kto ze chce do po móc w le cze niu Ada sia mo -
że to uczy nić wpła ca jąc pie nią dze na kon to

16 8233 0004 0021 3237 3000 0001
z do pi skiem „Po moc dla Ada sia”

Za wo dy stra żac kie
6 lip ca o godz. 14.00 w Je że wie – We sel roz pocz ną

się miej sko -gmin ne za wo dy spor to wo -po żar ni cze. Ki bi -
ce mi le wi dzia ni.

„Gim na zja li ści z Gra le wa 
naj lep si w po wie cie i re gio nie”

W in for ma cji pod tym ty tu łem, za miesz czo nej w po przed nim
nu me rze „Gło su” błęd nie po da li śmy skład ze spo łu z Gra le wa w tur -
nie ju BRD. Oto po praw ny: Ju lia Dep tu ła, Kon rad Ja siń ski, Piotr Pan -
kow ski i opie kun Ire ne usz Wierz bic ki. Za po mył kę prze pra sza my.

Po dzię ko wa nie
Ko mi tet Or ga ni za cyj ny „Po da ruj uśmiech Ada mo wi

Wy soc kie mu” skła da ser decz ne po dzię ko wa nie wszyst kim
lu dziom do brej wo li, któ rzy uczest ni czy li w pik ni ku cha ry ta -
tyw nym oraz in sty tu cjom, fir mom i oso bom pry wat nym po -
ma ga ją cym w je go or ga ni za cji:
– wój to wi gmi ny Ra ciąż Ry szar do wi Gisz cza ko wi;
– ks. pro bosz czo wi pa ra fii św. Trój cy Zbi gnie wo wi Klu bie;
– pań stwu K. i J. Mi klew skim, wła ści cie lom fir my MiK

z Kos so bud oraz ich pra cow ni kom;
– funk cjo na riu szom Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra -

ży Po żar nej w Płoń sku;
– stra ża kom OSP Ra ciąż, Ka czo ro wy, Kraj ko wo;
– ra tow ni kom wod nym WOPR przy OSP w Bor ko wie Ko -

ściel nym;
– funk cjo na riu szom po li cji z Ra cią ża i Płoń ska;
– p. R. Wi to so wi – wła ści cie lo wi fir my „Gra wit Stu dio”

z Cie cha no wa;
– p. S. Na je chal skie mu – ma na ge ro wi ds. mu zycz nych;
– ze spo łom   mu zycz nym: SHEY KER, THE LO VERS,

EXAR, MA XI DAN CE, SE ZAM;
– ze spo ło wi  „Kraj ko wia cy” przy ZS w Kraj ko wie;
– p. W. Wo ło wiec – wła ści ciel ce fir my „Skup i ubój żyw ca”

z Kraj ko wa;
– p. A. i J. Wi chow skim – wła ści cie lom pie kar ni w Ra cią żu;
– wła ści cie lom pie kar ni „Wiej scy –ska” w Ra cią żu;
– fir mie ubez pie cze nio wej TUW w Płoń sku;
– MCK SiR w Ra cią żu;
– wła ści cie lom hur tow ni „Jur tad” z Ra cią ża;
– p. H. Cy wiń skiej – wła ści ciel ce hur tow ni spo żyw czej

w Ra cią żu;
– gru pie mo to cy kli stów z Ra cią ża i Gli no jec ka;
– ro dzi com ze szkół w Gra le wie, Kraj ko wie, Kra sze wie -Ga -

czuł tach, Od dzia łu i Punk tu Przed szkol ne go w Ra cią żu.
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Na wy ciecz ce w Kra ko wie i oko li cach

W ma ju dzie ci z Punk tu Przed szkol ne go w Sta rym
Gra le wie po zna wa ły za sa dy bez pie czeń stwa w ru chu
dro go wym, a tak że ro lę sy -
gna li za to ra świetl ne go
i zna ków dro go wych. Te -
ma tem by ła tak że pra ca po -
li cjan ta. Dzie ci po zna wa ły
po jaz dy: sa mo cho do we,
cię ża ro we, uprzy wi le jo wa -
ne, a tak że po jaz dy w ru -
chu lą do wym, mor skim
i po wietrz nym. Dzie ci wy -
ko ny wa ły mię dzy in ny mi
pra ce pla stycz ne na te mat:
„Mo ja ro dzi na”; „Sy gna li -
za to ry świetl ne”; „Żab ki”.

Pod ko niec ma ja chęt ni
ro dzi ce wy ko na li wspól nie
z dzieć mi pra cę pla stycz ną

Ucznio wie klas I – VI ze Szko ły Pod sta wo wej
w Sta rym Gra le wie wzię li udział w wy ciecz ce do Kra -
ko wa i oko lic. 

Gru pa zwie dzi ła Ko pal nię So li „Wie licz ka”.
Ucznio wie od by li tam po dróż la bi ryn tem sol nych ko ry -
ta rzy, po dzi wia li uni kal ne pej za że nie zwy kłych ko mór

Dzie ci z wy ko na ny mi 
przez sie bie 

sy gna li za to ra mi świetl ny mi

Z wi zy tą u stra ża ków
Z oka zji ob cho dzo ne go 4 ma ja Dnia Stra ża ka,

przed szko la ki z punk tu i od dzia łu przed szkol ne go
w Kraj ko wie tra dy cyj nie wy bra ły
się do stra ża ków miej sco wej
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej.

Ma lu chów życz li wie i z ser -
decz nym  uśmie chem na twa -
rzy   po wi ta li: se nior stra ża ków
i wiel ki przy ja ciel szko ły druh
Al bin Ko cię da, druh Woj ciech
Kra jew ski oraz druh Ka zi mierz
Pa cio rek.

Z oka zji świę ta stra ża ków
dzie ci przy go to wa ły wier sze, wrę -

na te mat: „Mo ja ro dzi na – drze wo ge ne alo gicz ne”. Pra -
ca ta mia ła na ce lu roz wój po my sło wo ści i wy obraź ni

dzie ci. Cho dzi ło rów nież
o efek tyw ne spę dze nie cza su
ro dzi ców z dziec kiem. Wspól -
na pra ca po zwo li ła przy bli żyć
ob raz swo jej ro dzi ny. Drze wo
ge ne alo gicz ne zo sta ło wy ko na -
ne przez pań stwa Ka ta rzy nę
i Ro ber ta Kle niew skich z sy na -
mi: Ada siem i Ku bą oraz Be atę
i Ma riu sza Owcza rzak z cór ka -
mi: Ma ją i Jul ką. 

Pra ce ozdo bi ły sa lę przed -
szko la ków. By ły tak że przy dat ne
pod czas za jęć dy dak tycz nych.

Mar le na Jan kow ska  
Wy cho waw czy ni Punk tu 

Przed szkol ne go 
w Sta rym Gra le wie

U przed szko la ków w Gra le wie

Ro dzi ce wy ko na li wspól nie 
z dzieć mi pra cę pla stycz ną 

na te mat: „Mo ja ro dzi -
na – drze wo ge ne alo gicz ne”

oraz po zna li tra dy cję i hi sto rię wie lic kiej Ko pal ni.
Dru gie go dnia w Kra ko wie na gru pę cze ka ła pa ni

prze wod nik, któ ra opro wa dzi ła wszyst kich po Wa we lu
i Sta rów ce.

Po po łu dniu dzie ci od wie dzi ły Te atr „Gro te ska”,
w któ rym po zna ły ro dza je la lek, wcie la ły się w róż ne

po sta cie baj ko we. Ostat nim punk tem
pro gra mu by ła te go dnia fa bry ka cu -
kier ków. Ucznio wie wzię li udział
w po ka zie, pod czas któ re go zo ba -
czy li, jak two rzy się cu kier ki i li za ki,
po czu li aro mat uno szą cy się pod czas
pro duk cji, a na ko niec spró bo wa li
cie płe go jesz cze cu kier ka. 

Trze cie go dnia uczest ni cy wy -
ciecz ki zo ba czy li te re ny by łe go na -
zi stow skie go obo zu kon cen tra cyj ne -
go i za gła dy Au schwitz – Bir ke nau
w Oświę ci miu. W dro dze po wrot nej
od wie dzi li Sank tu arium Ma ryj ne
na Ja snej Gó rze.

spgral

czy ły drob ny upo mi nek i za śpie wa ły ra do sne sto lat.
Pa no wie stra ża cy opo wie dzie li o swo jej pra cy, od po -

wie dzie li tak że na nur tu ją ce dzie ci py ta nia. Przed szko la -
ki za po zna ły się z co dzien ną, trud ną i nie prze wi dy wal ną

pra cą stra ża ka, wy po sa że niem wo -
zu stra żac kie go. Mi łą nie spo dzian -
ka dla dzie ci by ły sło dy cze, któ re
otrzy ma ły od go spo da rzy.

Po ta kiej wi zy cie wszyst kie
przed szko la ki zgod nie przy zna ły,
że ten za wód bar dzo im się po do -
ba, a wie lu z nich w przy szło ści
chcia ło by zo stać stra ża kiem.

Jo lan ta Misz czyń ska
Na uczy ciel ka OEP w Kraj ko wie 

Uczest ni cy wy ciecz ki na Ja snej Gó rze

Pa miąt ko we zdję cie w re mi zie
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Ju bi le usz księ dza Ja na
35-le cie ka płań stwa ob cho dzi w tym ro ku

ksiądz Jan Pio trow ski, od 11 lat pro boszcz pa ra -
fii w Gra le wie. W nie dzie lę, 22 czerw ca, pod czas
mszy świę tej ode brał z tej oka zji mnó stwo ser -
decz nych gra tu la cji, ży czeń i kwia tów. Wśród
tych ostat nich do mi no wa ły bu kie ty i ko sze róż.

Naj czę ściej ży czo no księ dzu Ja no wi zdro wia. Sta ro sta
po wia tu płoń skie go Jan Mą czew ski ży czył ju bi la to wi zdro -
wia po trzy kroć, gdyż – jak po wie dział – ksiądz Jan Pio -
trow ski jest dla spo łecz no ści nie tyl ko pa ra fii war to ścią
bez cen ną.

Ja ko że uro czy stość od by wa ła się nie mal w przeded -
niu imie nin Ja na, ju bi lat ob da ro wa ny też zo stał ży cze nia mi
ja ko so le ni zant.

W imie niu władz sa -
mo rzą do wych gmi ny Ra -
ciąż życzenia i kosz z 35

ró ża mi prze ka zał księ dzu pro bosz czo wi prze wod ni czą cy
Ra dy Gmi ny Ja ro sław Ja wor ski, któ re mu to wa rzy szy ła
kie row nik GOPS An na Wal czew ska. Prze wod ni czą cy nie
omiesz kał do dać ży czeń od nie obec ne go wój ta Ry szar da
Gisz cza ka. – Nie obec ne go cia łem, bo du chem na pew no
jest tu te raz z na mi – za pe w niał J. Ja wor ski.

A w po cho dzie do oł ta rza, przy któ rym stał ks. pro -
boszcz, szli re pre zen tan ci pa ra fian, mło dzież, na uczy cie le,
stra ża cy, ro dzi na...

Wzru szo ny ks. Jan dzię ko wał wszyst kim, do da jąc, że
je go ta kie oko licz no ści krę pu ją i nie ocze ku je ich, bo prze -
cież – jak po wie dział – nie ro bi nic nad zwy czaj ne go. I tu
się ksiądz Jan po my lił.

r -r



WYDARZENIA
„G∏os Racià˝a” nr 5/20146

„Głos” źró dłem wie dzy o gmi nie
Gim na zja li ści z Uniec ka zwy cię ży li

w XIV już edy cji kon kur su wie dzy o gmi -
nie Ra ciąż, któ ry 12 czerw ca od był się
w Ze spo le Szkół w Uniec ku. W ka te go rii
szkół pod sta wo wych naj wyż sze lau ry
ode bra li ucznio wie z Ko zie bród i Sta re go
Gra le wa. W to wa rzy szą cym mu kon kur sie
pla stycz nym ju ry naj wy żej oce ni ło pra ce
uczniów z Kraj ko wa i Ko zie bród.

W uniec kim fi na le kon kur su wie dzy o gmi -
nie wzię ły udział trzy oso bo we re pre zen ta cje ze
wszyst kich szkół gmin nych. Uczest ni cy mu sie li
od po wie dzieć pi sem nie na py ta nia przy go to wa -
ne w opar ciu o wia do mo ści, któ re w ostat nim
ro ku opu bli ko wał „Głos Ra cią ża”. Któ ra zna -
na pio sen kar ka wy stę po wa ła w ma ju 2013 r.
w Kraj ko wie? Ile wy no si bu dżet gmi ny Ra ciąż
na 2014 r.? Z któ rych miej sco wo ści gmi ny po -
cho dzą ze spo ły za pust ne? No wy ko men dant
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Płoń sku po cho -
dzi z Uniec ka. Jak się na zy wa? – to tyl ko prób -
ka py tań, z któ ry mi zmie rzy li się ucznio wie.

Spo śród uczniów szkół pod sta wo wych naj -
le piej po ra dzi ła so bie Ol ga Ja ros z SP w Ko zie -
bro dach. Dru gie miej sce za ję ła Ali cja Ma jew -
ska – SP w Sta rym Gra le wie, a trze cie – Ewe li -
na Gon tar ska z tej sa mej szko ły. Dru ży no wo
pierw sze miej sce przy pa dło eki pie z SP w Sta -
rym Gra le wie w skła dzie: Ewe li na Gon tar ska,
We ro ni ka Ku char ska, Ali cja Ma jew ska. Dru gie
miej sce za jął ze spół z SP w Ko zie bro dach,
a trze cie – Fi lii SP w Kra sze wie Ga czuł tach.

Wśród gim na zja li stów in dy wi du al nie trium -
fo wał Prze my sław Bia ło skór ski (PG Unieck)

XIV edy cja kon kur su za na mi

Uczest ni cy kon kur su wie dzy o gmi nie

Lau re aci kon kur su wie dzy o gmi nie w ka te go rii gim na zjów

Wójt Ry szard Gisz czak i prze wod ni czą cy Ja ro sław Ja wor ski 
z lau re at ka mi kon kur su pla stycz ne go w ka te go rii gim na zjów: 

Zu zan ny Jac kow skiej i Ana sta zji Bach mat 



wy prze dza jąc Mar ci na Mar ko wi cza
(PG Kraj ko wo) i Mar ty nę Bąk (PG
Sta re Gra le wo). Ze spo ło wo pierw -
sze miej sce za ję ła dru ży na go spo da -
rzy przed eki pa mi ze Sta re go Gra le -
wa i Kraj ko wa.

Rów no le gle od by wał się kon -
kurs pla stycz ny. Je go ha sło brzmia -
ło: „Pi cie, pa le nie – ży cia złu dze -
nie”. W ka te go rii szkół pod sta wo -
wych naj wy żej oce nio na zo sta ła
pra ca Zu zan ny Jac kow skiej i Ana -
sta zji Bach mat (SP w Kraj ko wie),
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na to miast w ka te go rii gim na zjów – We ro ni ki Ciar kow -
skiej i Oli wi Mar lę gi (PG w Ko zie bro dach).

Naj lep si otrzy ma li na gro dy książ ko we i pu cha ry,
któ re wrę cza li m. in. wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz -
czak i prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Ja ro sław Ja wor ski.

r -r

Uczest ni cy kon kur su pla stycz ne go

Lau re at ki kon kur su wie dzy o gmi nie w ka te go rii szkół pod sta wo wych

Lau re at ki kon kur su pla stycz ne go 
w ka te go rii szkół pod sta wo wych

Ho no ry go spo dy ni
peł ni ła An na

Ossow ska, dy rek tor ka 
Ze spo łu Szkół

w Uniec ku

Ju ror ki spraw dza ją te sty

Pla stycz ki przy pra cy
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Ćwi cze nia prak tycz ne na fan to mach

Z Rey mon tem 
na lu do wo

Z oka zji Dnia Pa tro na ucznio wie
klas IV – VI Szko ły Pod sta wo wej im.
Wła dy sła wa Sta ni sła wa Rey mon ta
w Ko zie bro dach przed sta wi li część
ar ty stycz ną pt. „We se le Bo ry ny”.
Scen ka in spi ro wa na naj wy bit niej szą
po wie ścią Wła dy sła wa Rey mon ta pt.
„Chło pi” uka za ła po stać Ja gny, zrę -
ko wi ny, we se le Bo ry ny, w trak cie
któ re go głów ny mi atrak cja mi by ły
pio sen ki lu do we: „Cyt, cyt”, „W mo -
im ogró decz ku”, „Fur man”, przy -
śpiew ki we sel ne, ocze pi ny Ja gu si
z opra wą mu zycz ną do pio sen ki
„Chmiel”, a tak że tań ce lu do we w wy ko na niu star szych
uczniów oraz dzie ci z od dzia łów przed szkol nych.

Im pre zie to wa rzy szył lu do wy, swoj ski na strój, któ ry
udzie lił się go ściom. By li wśród nich m. in. rad ni, dy rek -

to rzy za przy jaź nio nych szkół, ksiądz
pro boszcz. Wszyst kich ser decz nie
wi ta ła Mał go rza ta Środ kow ska, dy -
rek tor Ze spo łu Szkół w Ko zie bro -
dach za pew nia jąc, że pa tron szko ły
czu wa na co dzień nad wie lo ma
przed się wzię cia mi in spi ru jąc po wsta -
wa nie co raz to no wych po my słów.

W ma ju od by ły się rów nież dwa
kon kur sy: li te rac ki pt. „Mó wi my
Rey mon tem” i pla stycz ny pt. „Rey -
mont na pi sał, my na ma lu je my”.
W kon kur sie li te rac kim w ka te go rii
szkół pod sta wo wych I miej sce za ję ła
Mar ty na We re siń ska z kla sy IV SP
w Ko zie bro dach, zaś w wśród gim -
na zja li stów trium fo wa ła Ali cja Ja -
błoń ska z kla sy III PG w Sta rym
Gra le wie. W kon kur sie pla stycz -

nym I miej sce za jął Wik tor Wi śniew ski, II – We ro ni ka
Ciar kow ska, III – Oli wia Mar lę ga, wszy scy z Pu blicz ne -
go Gim na zjum w Ko zie bro dach.

sp
Fot. r -r

Ra tu jà i uczà ra to waç
W ro ku szkol nym 2013/2014 już ko lej ny raz dzie ci

z Punk tu i Od dzia łu Przed szkol ne go oraz ucznio wie klas I -
-VI Szko ły Pod sta wo wej w Uniec ku wzię li udział w pro gra -
mie edu ka cyj nym FUN DA CJI WIEL KIEJ OR KIE STRY
ŚWIĄ TECZ NEJ PO MO CY „Ra tu je my i uczy my ra to wać”.
Za ło że niem te go pro gra mu jest wdra ża nie na uki ele men tów
pierw szej po mo cy do edu ka cji. 

W ra mach re ali zo wa ne go pro gra mu w I i II se me -
strze 2013/2014 r. od by ły się szko le nia dzie ci. Pierw szą
część za jęć prze pro wa dził na uczy ciel – in struk tor. Za ję cia
obej mo wa ły pre zen ta cję fil mu pt. „Dok tor Krę cio łek”,
część teo re tycz ną do ty czą cą wy ja śnie nia sche ma tu udzie la -
nia pierw szej po mo cy i utrwa le nia zna jo mo ści te le fo nów
alar mo wych. Na stęp nie in struk tor de mon stro wał uło że nie
po szko do wa ne go w po zy cji bocz nej usta lo nej oraz od de chy

i uci ski klat ki pier sio wej (re su scy ta cja).
Dru ga część za jęć (prak tycz na) pro wa dzo na by ła

w kla sach, gdzie ucznio wie pod okiem wy cho waw -
ców mie li moż li wość ćwi czeń prak tycz nych na fan to -
mach, ma lo wa li te ma tycz ne ob raz ki oraz od gry wa li
scen ki zwią za ne z udzie la niem pierw szej po mo cy.

Za ję cia cie szy ły się du żym za in te re so wa niem
wśród uczest ni ków. Z du żym za an ga żo wa niem i prze -
ję ciem udzie la li po mo cy po szko do wa nym.

zsu

W Uniec ku

Ko zie bro dy
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