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 Mi"dzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” 

 Dnia 15 marca  2012 po raz drugi w naszej szkole odby! si" Mi"dzynarodowy 

Konkurs „Kangur Matematyczny”.  Podobnie jak w ubieg!ym roku, zmagania uczniów 

rozpocz"!y si" o 900. Do Konkursu przyst#pi!o trzydziestu uczniów, 25 ze szko!y 

podstawowej oraz 5 z gimnazjum. M!odzie$ by!a podzielona na cztery kategorie wiekowe:  

Kangurek – klasa II szko!y podstawowej, Maluch – IV klasa, Beniamin – V i VI oraz Kadet – 

I i II klasa gimnazjum. Testy konkursowe w kategorii Kangurek zawiera!y 21 zada% o ró$nym 

stopniu trudno&ci (7 zada% po 3 punkty, 7 zada% po 4 punkty i 7 zada% po 5 punktów).                      

W kategorii "Maluch" do rozwi#zania by!y 24 zadania  (8 zada% po 3 punkty, 8 zada%                       

po 4 punkty i 8 zada% po 5 punktów), za& testy pozosta!ych kategorii zawiera!y po 30 pyta% 

(10 zada% po 3 punkty, 10 zada% po 4 punkty i 10 zada% po 5 punktów). Do ka$dego zadania 

do!#czonych by!o 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których tylko jedna 

by!a poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Kangura otrzymywa! zero punktów, natomiast 

za odpowied' b!"dn# lub zaznaczenie wi"cej ni$ jednej odpowiedzi doliczane by!y punkty 

ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie. W czasie trwania konkursu nie wolno 

by!o korzysta( z kalkulatorów i z technicznych &rodków !#czno&ci. Po up!ywie 

regulaminowych 75 minut pisania zosta!y zebrane karty odpowiedzi, a nast"pnie wys!ane                                   

do Regionalnego Komitetu Organizacyjnego w Rokietnicy.   

 Na wyniki musieli&my troch" czeka(, bo do 8 maja. Cierpliwo&( si" op!aci!a, 

poniewa$ czworo naszych uczniów uzyska!o wyró$nienia na skal" ca!ego kraju. W kategorii 

Maluch wyró$nienie otrzyma!a Martyna Sarbinowska z klasy Va, w kategorii Beniamin 

wyró$nieni zostali: Jakub Rzepka oraz Eryk Andrzejewski z klasy VIa, natomiast w kategorii 

Kadet - Maksymilian Kempa z IIa gimnazjum. W nagrod" uczniowie otrzymali dyplomy oraz 

nagrody ksi#$kowe.  

 Wszystkim bior#cym udzia!, a w szczególno&ci wyró$nionym w tegorocznej edycji 

konkursu „Kangur Matematyczny”- serdecznie gratuluj". Kolejna edycja konkursu 21 marca 

2013 roku. Zapraszam. 

Szkolny koordynator konkursu 

                     Arkadiusz B#aszyk 
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XII MARATON MATEMATYCZNY 

 

12 maja 2012 r. W Gimnazjum nr 1 w Gostyniu odby! si" XII Maraton Matematyczny 
o tytu! „Najlepszego Matematyka Szóstoklasist"” oraz „Najlepszego Matematyka 
Gimnazjalist"”.   W tym roku do walki stan"!o 57 uczniów ze szkó! podstawowych - w tym            
6 uczniów z naszej szko!y oraz 200 uczniów z gimnazjum - w tym 15 osób z naszej szko!y. 

Maraton sk!ada! si" z pi"ciu testów matematycznych - !#cznie 75 zada% o ró$nym 
poziomie trudno&ci. Konkurs by! trudny, poniewa$ trwa! wiele godzin i wymaga! nie tylko 
wykazania si" wiedz# matematyczn#, ale kondycj# fizyczn#. D!ugotrwa!e rozwi#zywanie 
(wicze% jest &wietn# zabaw# i przygod# z matematyk#. Zró$nicowane zadania sprawi!y,                
$e ka$dy uczestnik znalaz! co& dla siebie.  

Najlepszy wynik z naszej szko!y osi#gn#! Jakub Rzepka, zdobywaj#c I miejsce                
i zarazem tytu! „Najlepszego Matematyka Szóstoklasist"”, a II miejsce zaj#! Eryk 
Andrzejewski. Najlepszym gimnazjalist# z naszej szko!y okaza! si" Maksymilian Kempa 
zdobywaj#c VI miejsce.  
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Wszystkim bior#cym udzia!, a w szczególno&ci zwyci"zcom  tegorocznej edycji 
konkursu, serdecznie gratuluj". Kolejny Maraton Matematyczny ju$ za rok. Zapraszam.  

 Daria Klimaszewska 

 

Aktywno$% religijna 

W  marcu 2012 roku uczniowie Zespo!u Szkó! szko!y Podstawowej i Gimnazjum       
w P"powie brali udzia! w nast"puj#cych konkursach: 

- OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II „OLIMPUS” 

W konkursie wzi"!o udzia! 15 uczniów ze szko!y podstawowej  i 5 z gimnazjum.  Najlepsze 
miejsce z naszej szko!y – 27. w Polsce - zdoby!a Julia Fabisiak, kl. IVb. 

- KONKURS PLASTYCZNY  „JAN PAWE) II I DZIECI. Pozwólcie dzieciom 
przyj$% do mnie”.   

    W konkursie wzi"!o udzia! dziesi"ciu uczniów ze szko!y podstawowej (zwyci"ska 
praca  w szkole – Kacper Pospiech, kl. VIa) i trzech  z gimnazjum (zwyci"ska praca                         
w szkole – Patryk Poniatowski, kl. Ia). 

- VII WIELKOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY  „ZNAKI WIARY. Wspólnota 
Ko$cio#a naszym domem. Jak $ywe kamienie budujcie swój dom duchowy” (Por. 1P 2,5). 

W konkursie wzi"!o udzia! dwunastu uczniów ze szko!y podstawowej (zwyci"skie 
prace  w szkole – Kacper Pospiech, kl. VIa, Joanna Pospiech, kl. VIa, Julia Paluszkiewicz,                 
kl. Vc, Aleksandra Kaczmarek, kl. Vc, Tobiasz Twardowski, kl. Vb) i trzech  z gimnazjum.            
(zwyci"ska praca w szkole – Sandra *l#ska, kl. Ic).  

 - KONKURS PLASTYCZNY  „WIDZIALNE ZNAKI OPATRZNO&CI BO'EJ”. 
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W konkursie wzi"!o udzia! 34 uczniów ze szko!y podstawowej (drugie miejsce – praca 
zbiorowa – Aleksandra Rolnik i Wiktoria Nowacka , kl. IVa, wyró$nienie – Dominik Rolnik, 
kl. VIc) i 5 z gimnazjum.  

 -  KONKURS LITERACKI  „WIDZIALNE ZNAKI OPATRZNO&CI BO'EJ”. 

W konkursie wzi"!o udzia! pi"ciu uczniów ze szko!y podstawowej (drugie miejsce –  
Weronika Kowalik, kl. VIa, trzecie miejsce – Kamila Normann, kl. VIc oraz Monika Krajka, 
kl. VIa). 

 - KONKURS PLASTYCZNY NA ZNACZEK XII OGÓLNOPOLSKIEJ 
PIELGRZYMKI RODZINY SZKÓ) IM. JANA PAW)A II NA JASN+ GÓR, pod has!em:  
 „Jan Pawe# II – Papie( Rodziny”. 

W konkursie wzi"!o udzia! 14 uczniów ze szko!y podstawowej (zwyci"ska praca                   
w szkole – Beata Kandzierska, kl. IVb) i trzech  z gimnazjum (zwyci"ska praca w szkole – 
Patryk Poniatowski, kl. Ia). 

                                                                                                                                                       s. Ewa Koczwara                                   

 

 
Z !ycia klas IV-VI 

 

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY 

 Jak ju$ co roku, w tym roku szkolnym tak$e zosta! zorganizowany Szkolny Konkurs 
Matematyczny. By! on przeprowadzony w&ród uczniów klas czwartych  i pi#tych szko!y 
podstawowej. Odby! si" on 13 i 14 maja 2012 roku  Brali w nim udzia! uczniowie, którzy                 
na pierwszy semestr otrzymali z matematyki co najmniej ocen" dobr#. Konkurs polega! na 
tym, $e w ci#gu 45 minut uczestnicy rozwi#zywali trudne zadania matematyczne z 
najró$niejszych dziedzin matematyki. Zwyci"$y!a osoba, która na danym poziomie zdoby!a 
najwi"ksz# liczb" punktów. Z klas czwartych I miejsce zaj"!a Maria Andrzejewska z klasy 
IVb, II miejsce -Julia Fabisiak z klasy IVb, III miejsce - Zuzanna Kubiak z klasy IVa, 
natomiast w klasach pi#tych: I miejsce Tomasz Kopci%ski z klasy Vb, II miejsce Martyna 
Sarbinowska z klasy Va, a III miejsce - Maciej Markowski z klasy Vb.  

Serdecznie gratulujemy !!! 

              Kamila Dzier(gowska 
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MISTRZ LOGICZNEGO MY&LENIA 

W roku szkolnym 2011|2012 odby! si" szkolny konkurs matematyczny o tytu! 
MISTRZA LOGICZNEGO MY*LENIA. Konkurs by! d!ugoterminowy – trwa! 5 tygodni. 
Wzi#( udzia! w nim mogli wszyscy uczniowie klas szóstych. Konkurs polega! na 
rozwi#zywaniu ró$norodnych krzy$ówek, !amig!ówek, rebusów matematycznych itp. 
Uczestnicy otrzymywali w ka$d# &rod" zestaw zada%, a rozwi#zanie przynosili nast"pnego 
dnia. Poprawne rozwi#zanie i lista osób, które przechodzi!y do kolejnego etapu, by!y 
wywieszane na gazetce.  

Fina! konkursu odby! si" 14 czerwca br.w szkole, gdzie spo&ród najlepszych szóstoklasistów 
zosta! wy!oniony Mistrz Logicznego My&lenia. Pierwsze miejsce, a zarazem zaszczytny tytu! 
Mistrza Logicznego My&lenia zdoby! Jakub Rzepka z klasy VIa, drugie miejsce zaj#! Eryk 
Andrzejewski z klasy VIa , a trzecie - Julia Krzy$oszczak z klasy VIb. 

 

Zwyci"zcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu dzi"kujemy za udzia!                  
w matematyczno – logicznych zmaganiach. 

Daria Klimaszewska 
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Znamy laureatów konkursu mitologicznego ! 

                  Konkurs mitologiczny wszed! na sta!e do kalendarza konkursów szkolnych. 

Podobnie jak w ubieg!ych latach, równie$ w tym roku szkolnym, w turnieju brali udzia! 

uczniowie klas pi#tych. Nowo&ci# by!y zmagania dru$ynowe, ka$d# klas" pi#t# 

reprezentowa!a trzyosobowa grupa uczniów, wy!oniona podczas klasowych eliminacji.  

 

                 Konkurs odby! si" 31 maja na sali 

gimnastycznej. Nad prawid!owym przebiegiem 

rywalizacji czuwa!a komisja w sk!adzie:                      

p. wicedyrektor Cyryla Krajka, p. Bernadeta 

Ka'mierczak oraz p. Ewa Fabisiak. 

Podekscytowanych cz!onków swojej dru$yny 

dopingowali kole$anki i koledzy z klas 

pi#tych.  

Turniej sk!ada! si" z kilku rund. 

Najpierw uczniowie obejrzeli parad" bogów           

i bogi% greckich – w tej roli wyst#pili 

szóstoklasi&ci z klasy VIb. Zadanie polega!o 

na podaniu imion zaprezentowanych 

mieszka%ców Olimpu. Pó'niej uczestnicy konkursu odpowiadali na wylosowane pytania, 

dotycz#ce poznanych mitów greckich. Udzielane odpowiedzi z regu!y by!y poprawne                      

i &wiadczy!y o bardzo dobrym przygotowaniu klasowych reprezentacji. W tej rundzie 

rewelacyjnie spisywali si" uczniowie klasy Va i Vb, uzyskali oni tak# sam# liczb" punktów.  

Rozstrzygni"cie konkursu nast#pi!o po ostatniej konkurencji, któr# by!o u!o$enie obrazka          

z puzzli. To zadanie najszybciej wykona!a klasa Vb i ona zosta!a zwyci"zc# ca!ego turnieju. 

W sk!adzie zwyci"skiej dru$yny byli: Anna Mehr, Kajetan Hojny i Krzysztof Ma!ecki. Drugie 

miejsce zaj"!a klasa Va, a trzecie  Vc. Wszyscy otrzymali dyplomy oraz nagrody w postaci 

ksi#$ek, ufundowane przez Rad" Rodziców. Zaanga$owanie uczniów i posiadana przez nich 

wiedza daj# nadziej" na rozwój zainteresowa% czytelniczych w&ród dzieci.  
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                Zwie%czeniem tego niezwyk!ego spotkania ze &wiatem  bogów greckich  by!o 
przedstawienie pt. „Demeter i Kora”, przygotowane przez ko!o teatralne ze szko!y 
podstawowej. Pi"kne kostiumy, wspania!a scenografia i &wietna gra aktorów spodoba!y si" 
zgromadzonej  publiczno&ci. Spektakl o porwaniu pi"knej Kory zosta! nagrodzony gromkimi 
brawami. Organizatorkami ca!ej uroczysto&ci by!y nauczycielki j"zyka polskiego: Marlena 
Wachowiak, Zofia Przeniczka i ni$ej podpisana, a do upi"kszenia sali gimnastycznej we 
wspania!e dekoracje przyczyni!a si" p. Zuzanna Neuhoff – Ley. 

                                                                                                                                                           
Joanna Gó)d) 

 

Dzie* Dziecka 
pod has!em Rower jest eko 

Tegoroczne &wi"towanie Dnia Dziecka w szkole podstawowej, to turniej rowerowy                  
i &wietna zabawa.  

 

 Podzieleni na grupy: zielon+, (ó#t+, czerwon+, ubrani kolorowo wszyscy uczniowie 
klas IV – VI w ma!ych 2-3 osobowych zespo!ach:  

• pokonywali tor przeszkód na rowerze 
• &cigali si" na wrotkach 
• przeje$d$ali na czas slalom mi"dzy pacho!kami 
• rzucali do celu opon# 
• wbijali bramki jad#c rowerem 
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• bili rekordy w oponowym hula hop  
• popisywali si" wiedz# z zakresu ruchu drogowego 
• wykonywali collage na temat „ Wycieczka rowerowa po naszej gminie”. 
Zwyci"zca  ka$dej konkurencji, w kategoriach wiekowych, otrzyma! nagrod" ufundowan# 

przez Rad" Rodziców.                                                                                                           
 Jury w sk!adzie: p. Bernadeta Ka'mierczak, p. Magdalena Kuli%ska,                                          
p. Jolanta Nowacka - przyzna!o klasom za najlepsze kibicowanie i przygotowany wcze&niej 
transparent promuj#cy korzy&ci wynikaj#ce z jazdy na rowerze. 

Ostatecznie w  poszczególnych kategoriach wiekowych zwyci"zcami okaza!y si" zespo!y 
klas: IVa, Vb i VIa. 

!! !

!!!!! !! !

! !
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  Uczniom za zaanga$owanie , wychowawcom i jurorom za pomoc w przeprowadzeniu 
turnieju, p. Zuzannie  Neuhoff- Ley i p. Alicji Skowro%skiej za wk!ad w przygotowanie  
i zrealizowanie imprezy  

      gor#ce podzi"kowanie  

                     Ewa Migdalska 

      

  Z !ycia gimnazjalistów 

Ogólnopolski Turniej BRD przeszed# do historii 

! Zostanie on pewnie na d!ugo w pami"ci ich uczestnikom:  

Mateuszowi Andrzejewskiemu, Krzysztofowi Ko*czakowi i Patrykowi Jankowiakowi, 

którzy pokonali rywali na szczeblu powiatowym, zajmuj#c dru$ynowo I miejsce,  

a indywidualnie:  

Krzysztof – I miejsce,  

Mateusz – III,  

i reprezentowali godnie nasz powiat w etapie wojewódzkim, 
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 oraz  

Patrykowi Grzelczakowi, Tomaszowi Kopci*skiemu i Krzysztofowi Ma#eckiemu, 

zdobywcom II miejsca dru(ynowo na szczeblu powiatu.  
 

Patryk indywidualnie uplasowa! si" na miejscu III. 

  

 

 !!

!
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 Raz jeszcze – gratulacje i powodzenia w przysz!o&ci.      

                       Ewa Migdalska  

  

           ! !

 

urodziny 

Bez szampana i urodzinowego tortu,    po „osi#gni"ciu 
pe!noletnio&ci” ko%czy swoj# dzia!alno&( ko!o ekologiczne. 

    Agnieszka, Iza, Iga, Ewa, Magda, Marta, Pauliny, Mariusz, Marcin i inni pami"taj#                        

na pewno jego pocz#tki. Byli  uczniami czwartej klasy, kiedy pierwszy raz wzi"li udzia!  
w sobotniej akcji Sprz#tania *wiata,  samodzielnie przeprowadzili zbiórki szk!a  
i makulatury (za co pojechali na wycieczk" w Karkonosze oraz odbyli cykl wyjazdów                      
na basen w styczniu i lutym 2002 roku). Pocz#tkowo sami, a pó'niej z pomoc# rodziców                     
i nauczycieli, zrywali star# dar% trawy przed szko!#, siali now# i sadzili pierwsze „ nowe” 
krzewy i drzewa (wi"kszo&( z nich ro&nie do dzi&).  
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Kiedy ich rówie&nicy w pi#tkowe popo!udnia wracali do domu, oni, uzbrojeni  
w narz"dzia, grabili klomby  przed szko!#.  

Po nich przyszli inni, równie pracowici i pe!ni zapa!u. Zanim pojawi! si" w naszej 
gminie Skórtex, uczniowie przekonywali spo!ecze%stwo, $e warto segregowa( odpady  
i czerpa( z tego wielorakie korzy&ci.  

Najwi"ksz# akcj# zainicjowan# przez cz!onków ko!a by!a zbiórka surowców z ca!ej 
gminy pod has!em „ Recykling - to si" op!aca”. 

Ogromne zaanga$owanie uczniów i ich rodziców zaowocowa!o zebraniem: 

- 70 kg puszek aluminiowych 

- 710 kg z!omu stalowego 

- 1843 butelek 

- 3950 kg szk!a bia!ego  

- 530 kg szk!a kolorowego  

- 700 kg makulatury,  

 za co uzyskano 817 z!otych 40 groszy. 

W przeprowadzonej akcji wzi"!o udzia! 54 % uczniów szko!y podstawowej, a z pomoc#  
w transporcie, za!adunku i sprzeda$y przyszli im rodzice, pracownicy miejscowych zak!adów 
i UG. 
 W pa'dzierniku 2007 roku, wysi!kiem wszystkich uczniów i wychowawców 
zorganizowali&my „Ma!# Polagr"” 
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Niezliczone ilo&ci godzin sp"dzono niestrudzenie w „dziupli”, na rowerowych wycieczkach, 
tropi#c dzikie wysypiska, 
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podziwiaj#c  przyrod" w czterech porach roku, cz"sto z aparatem fotograficznym w r"ku. 



!ycie Szko"y. Nr 44. Cz.2. Maj – czerwiec  2012 

!
!

#$!

!

!

!



!ycie Szko"y. Nr 44. Cz.2. Maj – czerwiec  2012 

!
!

#%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Maciej, Szymon, Arek,  Miko!aj i inni ujrz# niebawem uwiecznione przez siebie uroki 
naszej gminy, szczególnie wierzby w przygotowywanym albumie,!!

! !!!
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! Ostatnie lata dzia!alno&ci ko!a, to przede wszystkim odzyskiwanie szkolnych 
surowców, których jest coraz wi"cej.  

!!!  

W roku szkolnym 2011/2012 przez r"ce najpracowitszych cz!onków ko!a: Jagody, Sylwii,  
Martyny, Martyny, Pauliny, Michaliny, przesz!o  

• butelek typu PET  - 8000 sztuk (  420  kg ) 
• nakr"tek  25000 sztuk ( 19 worków) 
• szk!a bia!ego  ( 3 tony) 
• puszek aluminiowych  10 kg 
• makulatury  1380 kg  

 
 

!!
!
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Wszystkich, którzy zostawili cz#stk" swojej pracy w historii ko!a prosz"  
o przypomnienie o sobie i swoich wspomnieniach. Mój adres: emigda@poczta.onet.pl 

Ewa Migdalska 

!

!!!!!!Wyprawy w teren 

                            Ten, kto kwitn!ce "!ki i ciemne lasy zna tylko z ksi!#ki lub z telewizji, 

nie przeleje za nimi jednej "zy – nawet gdy si$ dowie,#e to dzi$ki nim b$dzie móg" przetrwa%. 

                                   /Susanne Papst, Christian Braun/ 

 
Lekcje w terenie umo$liwiaj# bezpo&rednie zetkni"cie si" ucznia ze &rodowiskiem 

przyrodniczym. Wp!ywaj# na kszta!towanie zmys!u obserwacji, na wyobra'ni", rozwój 
twórczego my&lenia, a tak$e ucz# praktycznych umiej"tno&ci, np. dokonywania pomiarów, 
orientacji w terenie, pos!ugiwania si" przewodnikami, kluczami do oznaczania ro&lin, 
rozpoznawania zwierz#t itp.S# te$ okazj# do rozwijania umiej"tno&ci w!a&ciwego sp"dzania 
wolnego czasu (zach"caj# do czynnego wypoczynku) oraz kszta!towania pozytywnych 
postaw wobec &rodowiska przyrodniczego: dba!o&( o utrzymanie !adu i czysto&ci w otoczeniu 
i  poszanowanie zieleni. 

Pan Bóg stworzy" wie&, a cz"owiek miasto. 

/Samuel Adalberg/ 

Ile mleka daje krowa? 

Jak nakarmi( ciel" smoczkiem? 

Ile prosi#t rodzi maciora? 

Jak kura wysiaduje? 

Czy nale$y strzec si" koguta? 
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Jak d!ugo $yje pszczo!a robotnica latem? 

Jak wygl#da i smakuje plaster miodu? 

Czy koza mo$e by( zazdrosna? 

Co robi paw, kiedy si" denerwuje? 

Jak odró$ni( $yto od j"czmienia? 

Czy kiszonka pachnie? 

Jak smakuj# czere&nie w sadzie? 

Czy pomidory mo$e sia( maszyna? 

 

Na te i wiele innych pyta% uczniowie klas czwartych otrzymali odpowied' od rolników, ojców swoich 
klasowych kole$anek:  Oli, Martyny i Wiktorii.  

Pan Rolnik opowiedzia! im o pracach polowych, hodowli zwierz#t i $yciu pszczó!.  
W towarzystwie $ony i rodziców pozwoli! wirowa( miód i je&( go do woli.!

!! !!

!! !
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Pan Siama pokaza! swoje ma!e gospodarstwo i zaprosi! do sadu na pyszne czere&nie,  
a mama Martyny podarowa!a nam ich ca!y kosz. 
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U Pa%stwa Nowackich spotka! nas prawdziwy wyk!ad o pracy na wsi dawniej i dzi&.  
W tym gospodarstwie, g!ównie ogrodniczym, wykorzystuje si" nowoczesne maszyny  
i nowinki techniczne. Z ma!ym wyj#tkiem. Mieszczuch zobaczy tu na w!asne oczy koz", 
ba$anty, pawie, kury ró$nych ras. Znosz# one takie jajka, $e upieczony z nich placek 
rozp!ywa si" w ustach. Kie!baski z ogniska te$ by!y pyszne, cho( kupione w sklepie.                    
A czere&nie? Podobno ekologiczne, ale spytajcie Darka, co si" dzieje , kiedy zje si" ich                 
za du$o. 

!!!!

!! !
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„Polne kwiaty, mimo $e nie s# tak dumne i pi"kne jak te hodowlane, to w moich oczach ceni" 
i kocham je bardziej.” 
 Spacer po !#ce, wzd!u$ D#broczni, z koszem pe!nym czere&ni, to czysta przyjemno&(. 
Bukiety polnych kwiatów, wszystkie pi"kne, nie pozwoli!y wy!oni( zwyci"zcy. 

!
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„Nie widzi lasu ten, komu wszystko przys!aniaj# drzewa”.  

Uczniowie wiedz#, $e las ma swoje pi"tra, porastane przez ró$ne ro&liny i grzyby,  
ma swoich mieszka%ców a czasem go&ci grupy czwartoklasistów. Mimo ma!o sprzyjaj#cej 
pogody, zadania grup zosta!y wykonane: teren wygrodzony, drzewa policzone, ro&liny  
z pomoc# przewodnika rozpoznane, kora i pokrój wybranego drzewa sportretowane, a nawet 
wed!ug specjalnego wzoru jego prawdopodobny wiek policzony. Niektórym uda!o si" 
zbudowa( sza!as, innym znale'( dorodne borowiki.!

!! !

!! !

!
Wszyscy niestety zobaczyli&my tam równie$ co&, czego tam by( nie powinno – &mieci.               
Nie nasze - my w lesie nie &miecimy.  

Ewa Migdalska 
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Kartki z wycieczkowego pami"tnika 

Wtorek, 22.05.2012 

       Dzisiejszy dzie% zostaje podsumowany jako udany, nawet bardzo udany. Pomimo d!ugiej                           
i m"cz#cej podró$y do Krakowa, która trwa!a a$ siedem godzin, wszyscy idziemy spa(                      
w dobrych  humorach. Zwiedzili&my wiele ciekawych miejsc: Bram" Floria%sk#, Barbakan, 
Sukiennice, Dzwon Zygmunta i Wawel. Nape!nieni pozytywnymi wra$eniami, czekamy                   
na kolejny dzie%. 

#roda, 23.05.2012 

        Kto by pomy&la!, $e kopalnia soli w Wieliczce skrywa w sobie tyle ciekawostek? Dzisiaj 
trzy godziny sp"dzili&my pod ziemi# z mi!ymi przewodnikami, którzy ch"tnie odpowiadali  
na nasze pytania. Nast"pnie wyruszyli&my na sp!yw Dunajcem, podczas którego spotka! nas 
deszcz, lecz to nie popsu!o nam dobrych humorów i nie odebra!o mi!ych wspomnie%. 
P!yn"li&my ponad dwie godziny, podziwiaj#c pi"kne polsko-s!owackie widoki. G!odni,                     
ale  szcz"&liwy i zadowoleni, oko!o godziny 19:00 wrócili&my do schroniska, po czym 
delektowali&my si" pyszn# obiadokolacj#. Nast"pnie udali&my si" do swoich pokoi, gdzie 
mi!o sp"dzali&my wieczór, graj#c w ró$ne gry.  

Czwartek, 24.05.2012 

       „W zdrowym ciele zdrowy duch”… Po dzisiejszym spacerze Dolin# Ko&cielisk# 
przekonali&my si" o prawdziwo&ci tego przys!owia. Zwiedzanie Jaskini Mro'nej, oko!o 
sze&ciu godzin spacerowania, padaj#cy na nas pod koniec wycieczki deszcz… Ka$dy by!by 
pewnie troch" znudzony, zm"czony, marudny, ale nie my! Pomimo zm"czenia d!ugim 
chodzeniem, humory nadal nam dopisywa!y. Zadr"czali&my przewodnika pytaniami. Pod 
koniec dnia wjechali&my jeszcze na Guba!ówk", z której roztacza! si" przepi"kny widok. 
Krajobraz zapiera! dech w piersiach. Oko!o godziny 19:00 wrócili&my do schroniska                        
na kolacj", po czym wyruszyli&my na Krupówki. Zm"czeni, ale zafascynowani dzisiejszym 
dniem, po pó!toragodzinnym spacerze wrócili&my na noclegi. Z niecierpliwo&ci# czekamy                  
na pi#tkowe przygody. 

Pi$tek, 25.05.2012 

       W ostatnim dniu naszej wycieczki z samego rana, zaraz po &niadaniu, wyruszyli&my                    
do Wadowic. Zwiedzili&my tam Dom Jana Paw!a II i bazylik". Nast"pnie udali&my si" na 
s!ynne papieskie kremówki, które smakowa!y wy&mienicie. Oko!o godziny 12:00 
pojechali&my do Kalwarii Zebrzydowskiej, o której opowiada!a nam Pani Przewodnik. 
Pó'niej, trzy godziny sp"dzili&my w miejscach pami"ci, gdzie podczas II wojny &wiatowej 
mie&ci!y si" niemieckie   obozy zag!ady, w  Auschwitz i Brzezince. Nie znajduj" s!ów, aby 
opisa( wra$enia… Nikt z nas, m!odych wycieczkowiczów, nie by! w stanie wyobrazi( sobie 
$ycia w obozie koncentracyjnym,  gdy$ nikt z nas nie do&wiadczy! takiego losu…, bólu                   
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i cierpienia, umierania z g!odu i zimna. Musimy  pami"ta( o tych osobach,  modli( si" za nie 
oraz dzi"kowa( za to, $e $yjemy w wolnym  i niepodleg!ym kraju. 

        Po zjedzeniu obiadu wyruszyli&my w drog" powrotn# do domu. Do P"powa 
przyjechali&my oko!o godziny 23:30. Smutno nam by!o si" rozstawa(, jednak$e: „Wsz"dzie 
dobrze, ale w domu najlepiej”.  

Amanda Norman kl. IIIc G 
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