
W życiu, najważniejsza jest 
droga, którą podąża-
my, ludzie których 
spotykamy, rozmowy, 
ciepłe gesty, wycią-
gnięta dłoń, uśmiech  
i umiejętność dziele-
nia się…  

Z przyjemnością chwalimy się 

naszym sukcesem. Specjalne 

wydanie naszej gazetki zosta-

ło docenione prze jury Ogól-

nopolskiego Konkursu na Ga-

zetkę Szkolną POKAŻ NAM 

SWOJEGO PATRONA. 

 

 

W tym numerze: 

 Ciekawostki ze szkol-
nych murów: 

PIKNIK RODZINNY 
WOLONTARIAT 
PODRÓŻE 

 Na szlaku życia - spo-
tkanie z księdzem ks. 
Stanisławem Langne-
rem 

 Turystyka szkolna 

 Konkursy:) 
 Wyniki egzaminu gim-

nazjalnego 

 Garść rad na zbliżające 
się wakacje 
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N A  S Z L A K U  Ż Y C I A  
Garść wspomnień zatrzymana migawką aparatu 

Włóczykij 

Ksiądz proboszcz   
Stanisław Langner 

Konkurs Fotograficzny  
PIĘKNO WOKÓŁ NAS—

Nagranie dla TV Kraków 
TEOLOGIA CIAŁA wg. JANA PAWŁA II. 

PONAD ZIEMIĄ,  
ZOBACZ ...JESTEM. 

MIĘDZYPOKOLENIOWA MAJÓWKA 

KOCHAM KRAKÓW Z WZAJEMNOŚCIĄ 
Dni Osób Niepełnosprawnych. 

XV OTWARTA AKCJA  
POBORU KRWI W SŁOMNIKACH 

2-DNIOWY RAJD DO OJCOWSKIEGO 
PARKU NARODOWEGO 

Kilka migawek  
z życia szkoły. 
Szczegółów szukaj 
wewnątrz :) 



Jeśliś przybyszu u nas gościł,  
To masz powody do radości 
Gdy uczestnictwa zaniedbałeś,  
Pewnie przeszkody ważne miałeś. 
4 czerwca (już do sedna zmierzam),  
Było jak w czasach Króla Kazimierza (…) 

Anna Wójcik 
 

Piknik rodzinny rozpoczęła DEBATA 
OXFORDZKA przygotowana przez uczniów 

naszego liceum w ramach projektu COA-
CHING OBYWATELSKI. Nasi uczniowie dys-
kutowali na temat świadomości i zaangażo-
wania Polaków w życie społeczne . Próbo-
wali odpowiedzieć na pytanie Czy jesteśmy 
społeczeństwem obywatelskim?  Debacie 
przysłuchiwał się pan burmistrz Paweł Knaf-
el, wiceburmistrz Michał Chwastek, radni, 
dyrekcja i nauczyciele ZSO w Słomnikach 
oraz uczniowie klas 3 gimnazjum.  Na koniec 
debaty  młodzież przedstawiła trzy projekty, 
którymi żywo zainteresował się pan bur-
mistrz. Zaskutkowało to zaproszeniem na-
szych uczniów wraz z opiekunem—panią 
Małgorzatą Sową do Urzędu Gminy. 
O 16.30 dziedziniec szkolny wypełnił się 
dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczyciela-
mi i zaproszonymi gośćmi. Na scenie pre-
zentowali się uczniowie wszystkich szkół 
wchodzących w skład zespołu. Był koncert, 
śpiew, tańce, inscenizacje teatralne i panto-
mima. 

Wokół dziedzińca na barwnych straga-
nach pojawiły się prace uczniów, kroniki 
szkolne, kolorowe kanapeczki i ciasta.  
Można było upleść wianek, kupić książkę, 
rozwiązać łamigłówki matematyczne,  
pomalować paznokcie, twarz czy wziąć 
udział  
w loterii. Dzień zakończył się wspólną 
dyskoteką. W trakcie pikniku wolontariu-
sze kwestowali na rzecz chorej mamy 
swojego kolegi.  
 

 
A już w niedzielę od 9.30 można było od-
dać krew. To już XV zbirka krwi w Słomni-
kach. Na krwiodawców, jak zwykle, cze-
kał pyszny poczęstunek przygotowany 
przez panią Anie Chrzanowską oraz drob-
ne upominki  uzyskane z firmy DIANT-
POL, Powiatu Krakowskiego, Instytutu 
Dialogu Międzykulturowego oraz Polskie-
go Czerwonego Krzyża. Nie zabrakło rów-
nież atrakcji dla najmłodszych—druhowie 
z OSP Goszcza zaprezentowali umiejętno-
ści psów ratowniczych.  Bilans dnia to 20 
chętnych do oddania krwi i 14 pobrań. 

 

Włóczykij  
GARŚĆ WSPOMNIEŃ 

4-5.06.2016 

Ze szkolnych murów 
PINIK RODZINNY—NA DWORZE KRÓLA KAZIMIERZA 

XV OTWARTA AKCJA 

POBORU KRWI 
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GARŚĆ WSPOMNIEŃ 

4-5.06.2016 

Ech… zabawa była dobra… i 

tyle dobrego udało nam się 

przy tej okazji zrobić :) 



15 i 16 marca uczestniczyli-
śmy w projekcie „Młodzi i 
Miłosierdzie”. Projekt był 
związany z ogłoszonym przez 
Papieża „Nadzwyczajny Jubi-
leuszem Miłosierdzia” Warto 
również wspomnieć o szcze-
gólnych pozdrowieniach od 
Ojca Świętego dla uczestni-
ków „M&M” 

Ubrani w charakterystyczne 
czerwone koszulki, szaliki I 
identyfikatory z logiem M&M 
obstawialiśmy sektor C w 
Tauron Arenie, gdzie pomaga-
liśmy uczestnikom spotkania, 
dbaliśmy o bezpieczeństwo, 
kierowaliśmy ruchem, wska-

MŁODZI & MIŁOSIERDZIE—15-16.03.2016 ROK 

Najlepsze rekolekcje, na jakich 
byłam! Modlitwa wstawienni-
cza była czymś nie do opisa-
nia. Poznaliśmy dużo cieka-
wych osób, nie tylko rówieśni-
ków, ale też Maleo Reggae 
Rockers, (o których istnieniu 
nie miałam dotychczas poję-
cia). Cudownie spędzony czas 
z najlepszymi ludźmi -naszymi 
wolontariuszami  

Asia 

GARŚĆ WSPOMNIEŃ 
Co się działo w wolontariacie  

zywaliśmy miejsca i wydawa-
liśmy w przerwie posiłek.  
W planie wydarzenia pojawi-
ły się prelekcje, katecheza, 
świadectwa, koncert oraz 
PRZEJŚCIE PRZEZ BRAMĘ 
MIŁOSIERDZIA.  
Atmosfera była fantastyczna. 
Każdy z nas miał możliwość 
napełnić się większą wiarą 
oraz poznać rówieśników z 
innych szkół.  Czuliśmy jak 
jedna wielka wspólnota!!!   
   

O tym jak było mogą 
świadczyć wypowie-
dzi naszych wolonta-
riuszy:   

Włóczykij  

Było naprawdę świetnie. Pięk-
na katecheza i świadectwo 
napełniło mnie jeszcze więk-
szą wiarą!  

EMILKA 

Jedna z naj-
lepszych im-
prez tego 
typu, super zabawa, 
wspaniali ludzie, a to 
wszystko w religij-

nym klimacie, który 
zbliżał do Boga  

Paulina 

WARSZTATY I NAGRANIE  
DLA TVP 3 

W marcu uczestniczyliśmy w: 
 

 WARSZTATACH DZIENNIKARSKICH 
 

 WARSZTATACH PAPIESKICH—TEOLOGIA CIA-
LA WG. JANA PAWŁA II. Efektem warsztatów 
papieskich było nagranie programu dla TVP 3.  
Poniżej zamieszczamy linki zapraszamy do 
oglądania:) 

 
 

http://krakow.tvp.pl/25928508/25-vi-2016 

http://krakow.tvp.pl/25928508/25-vi-2016


Współpraca z HOSPICJUM  w Miechowie  

6.03. 2015 roku grupa wo-
lontariuszy pod opieką pań: 
M. Szczepaniak i B. Waszuk 
udała się z kolejna wizytą do 
miechowskiego hospicjum. 
Tym razem zawieźliśmy 
środki opatrunkowe - bo 
taka jest potrzeba. 
Wśród nauczycieli i uczniów 
zebraliśmy: 469 kompresów 
jałowych, 114 bandaży, 50 
sztuk podkładów bawełnia-
nych, 30 sztuk gazy, 8 sztuk 
rękawiczek lateksowych, 5 
rolek plastra bez opatrunku, 
4 sztuki x 1/2 litra mydełka 
dezynfekującego, 1 opako-
wanie plastra tkanego, 1 
opatrunek indywidualny. W 
trakcie wizyty obok prac 
organizacyjno-
porządkowych udało nam 
się spotkać z pacjentami, 
porozmawiać, podać ciepłą 
herbatę i zagrać w karty:) 

Rok 1 Numer 4 

GARŚĆ WSPOMNIEŃ 

Co się działo w wolontariacie 

Obym nigdy nie był tak zajęty 

swoimi sprawami, by nie zare-

agować na potrzeby innych ze 

współczuciem  

i życzliwością."-  

Thomas Jefferson .  

W Wielki Czwartek odwiedzili-

śmy pacjentów hospicjum  

w Miechowie. Przekazaliśmy 

życzenia, kartki wielkanocne  

i ozdobne jajeczka wykonane 

przez nasze Małe Aniołki. Był to 

czas, który poświęciliśmy na 

rozmowy i uściski dłoni. Atmos-

fera była świąteczna, pojawiło 

się wiele uśmiechów i radości.  

Kwestujemy 

Dnia 10.04.2016 roku 
w ramach ogólnopol-
skiej akcji Pola Nadziei 
kwestowaliśmy na 
rzecz miechowskiego 
hospicjum. W roku 
ubiegłym z akcji pod 
kościołem uzyskaliśmy 
około 3.700 złotych, 
oraz w ramach rozpro-
wadzenia żonkili około 
300 złotych. W sumie 
ponad 4000 złotych 
zostało przekazane do 
hospicjum. W bieżą-
cym roku, dzięki hoj-
ności Słomniczan, uda-
ło nam się uzbierać  

5.700 złotych. Wciąż 

czekamy aż zakwitną 
nasze żonkile i mamy 
nadzieję, że przekro-
czymy magiczną kwo-
tę 6000 tysięcy złotych 

KOCHAM KRAKÓW Z WZAJEMNOŚCIĄ  
MAŁOPOLSKIE DNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

z Pierwszej Pomocy oraz opieka 
nad wszystkimi, którzy pojawili 
się przy naszym punkcie. Wspól-
nie z pracownikami i wolontariu-
szami PCK tworzyliśmy animacje 
i nietypowe fotografie pod ha-
słem "Kolorowe marzenia". 

31 maja uczestniczyliśmy w 
Małopolskich Dniach Osób 
Niepełnosprawnych. Naszym 
zadaniem była promocja idei 
krwiodawstwa, badań profi-

laktycznych, 
instruktaż  

CO SIĘ DZIAŁO W RAMACH PROJEKTU MIEĆ WYOBRAŹNĘ MIŁOSIERDZIA  

PONAD ZIEMIĄ, ZOBACZ … JESTEM 

MARZEC  
- Na ściance wspinaczkowej 
- W pracowni artysty 
KWIECIEŃ  
-Zakręcona legenda 
MAJ   
- Majówka 
CZERWIEC  
- Wycieczka do lasu 



O hiszpańskiej podróży słów kilka… 

wanie. Zebranie się na plażę zajęło mi kupę cza-
su, a najwięcej tego cennego „surowca” zmarno-
wałam na wybieranie stroju… W efekcie okazało 
się, że temperatura nie pozwalała nam moczyć 
się w morskiej wodzie. Było po postu zimno! Cały 
nasz czas na plaży spędziłam na ręczniku w blu-
zie. W tej sytuacji mój nowy kostium kąpielowy 
nie został zaprezentowany. 
Na pewno jedną z największych atrakcji podczas 
naszej wycieczki był park rozrywki Port Aventu-
ra. Osobiście nie jestem fanką tego typu rozryw-
ki, ale trzeba przyznać, że bardzo dobrze bawi-
łam się na kolejkach.  
Oprócz zwykłej rozrywki dużo zwiedzaliśmy. Naj-
bardziej podobały mi się Ogrody Gaudí’ego  
i Sagrada Familia w Barcelonie. Widziałam  
w swoim życiu naprawdę wiele pięknych obiek-
tów, ale żaden nie dorównywał Sagradzie Familii. 
To chyba najpiękniejsze z miejsc, które zobaczy-
łam i może nawet zobaczę!  Gaudi to był napraw-
dę facet z wizją!!! 
Podczas podróży zadbano, więc nie tylko o nasze 
ciało, ale i o duszę. W Montserrat, w Klasztorze 
Benedyktynów widzieliśmy wizerunek Czarnej 
Madonny.  Miejsce i sama figurka Madonny zro-
biły na mnie ogromne wrażenie. 
Piątego dnia wybraliśmy się na „zwiedzanie” 
stadionu Camp Nou… Jako, że ja kompletnie nie 
interesuję się tego typu tematami, wypada mi w 
tym miejscu tylko dyplomatycznie powiedzieć 
„wiele hałasu o nic”… Nie widziałam tam nic cie-
kawego… Obejrzeliśmy również część, która nosi-
ła dumną nazwę „muzeum” nadaną jej prawdo-
podobnie tylko dla podniesienia jej i zerowej, jak 
dla mnie wartości merytorycznej… Przemieszcza-
jąc się pomiędzy elementami „muzeum” doszłam 
do wniosku, że wszyscy piszczący z zachwytu 
faceci w każdym wieku, to naprawdę INNY GA-
TUNEK.  
W Barcelonie poszliśmy wieczorem na spektakl 
„Grające fontanny” na Plaza de Espana. Całe 
przedstawienie było świetne i wręcz przesycone 
walorami estetycznymi! Oczywiście na spójną  
i zachwycającą całość, prócz świateł i wody skła-
dała się grająca w tle muzyka. Wśród wielu 
utworów jednych piękniejszych, drugich mniej 
znalazła się piosenka „Viva la Vida” (którą szcze-
rze uwielbiam), zespołu, (który również uwiel-
biam) Coldplay. Wszystko razem wyszło bezbłęd-
nie.  
Podczas tej podróży podobał mi się również Pa-
łac Papieski i niedokończony most w Avignon 
oraz zamek w Carcassone. Kilka godzin pobytu w 
Lourdes też miało swój urok. W takich miejscach 
daje się odczuć niezwykła moc. To bardzo osobli-

we i indywidualne przeżycie. 

W przeciwieństwie do poprzedniej wycieczki 
z tej serii, kiedy to żar lał się z nieba, teraz 
pogoda nam sprzyjała. Nie było ani męczą-
cych upałów, ani niskich temperatur (no mo-
że z wyjątkiem dnia na plaży, kiedy myślałam, 
że zamarznę…). Cały wyjazd naprawdę bardzo 
mi się podobał i mam nadzieję, że jeszcze 
kiedyś uda mi się pojechać na podobny. Cho-
ciaż widoku Sagrady Familii chyba nic już nie 
pobije… 

MM 

Na tą wycieczkę zbierałam się 
naprawdę długo i liczyłam na 
to, że będzie udana. Plan po-
dróży, który otrzymaliśmy przed 
wyjazdem nastrajał niezwykle 
optymistycznie: Włochy, Mona-
ko, Hiszpania, Francja, Andora… 
Czy można oczekiwać więcej? 
Droga, którą przebyliśmy auto-
karem była okropnie dłuuuga. 
W każdym miejscu, w którym 
się zatrzymywaliśmy, widzieli-
śmy coś niezwykłego. Dzień 
spędzony w luksusowym Mona-
ko sprawił, że wielu z nas prze-
konało się, że można żyć, uczyć 
się i pracować w raju! 
W związku z naszym planem 
podróży musieliśmy przemiesz-
czać się z kraju do kraju. To 
sprzyjało nie tylko zwiedzaniu, 
ale i poznawaniu lokalnych zwy-
czajów kulinarnych. Osobiście 
uważam, że śniadaniami we 
francuskich hotelach nie naja-
dłabym się na co dzień… Nasz 
hiszpański ośrodek, w którym 
było nam dane spać i stołować 
się przez kilka dób był zdecydo-
wanie najlepszy ze wszystkich! 
Niektórzy nawet starali się na-
wiązywać nowe znajomości  
z obcokrajowcami w hotelu 
(efekt: nowi znajomi na fb).  
A do tego wszystkiego ta lokali-
zacja… Dla takiego widoku z 
tarasu warto było pokonać te 
kilometry. Palmy i lazurowa 
woda. Czego chcieć więcej? 
 Nastawieni na zwiedzanie, zna-
leźliśmy również czas na plażo-

Włóczykij  
Z pamiętnika 

Martyny 

 
„Plan 

podróży, który otrzymaliśmy 
przed wyjazdem nastrajał 
niezwykle optymistycznie: 

Włochy, Monako, Hiszpania, 
Francja, Andora… Czy można 

oczekiwać więcej?” 

NASZE PROJEKTY 

Napisaliśmy w tym roku szkolnym PRO-

JEKTY na realizację których otrzymali-

śmy dotację z Urzędu Gminy. Oba pro-

jekty stały się podstawą do stworzenia 

innowacji pedagogicznych, które będą 

wdrażane od września 2016 roku.  

1. ZDOBYWCY MARZEŃ  

- dotacja gminna 4000 złotych. 

2. OBLICZA OJCZYZNY  

- dotacja gminna 5000 złotych. 



Rok 1 Numer 4 

Majówka międzypokoleniowa 

NASZA MAŁA 
OJCZYZNA 

5 maja, a dokładniej w czwartek tego 
roku, opiekunowie Szkolnego Koła 
Turystyki jak i Szkolnego Koła Wolon-
tariatu zorganizowali ognisko w miej-
scu, do którego bardzo chętnie i czę-
sto wracamy, a mianowicie w Zale-
siu.  
Mimo rannego deszczu i pochmurnej 
pogody, nasi opiekunowie nie zrezy-
gnowali z wycieczki. Oczywiście jak to 
czasem bywa, przed naszym wyjaz-
dem słońce zaczęło mocno grzać,  
a chmury rozstąpiły się by dać pro-
mieniom dotrzeć na nasze uśmiech-
nięte i pełne radości twarze.  
Wyjechaliśmy późnym popołudniem  
i od razu nauczyciele zaskoczyli nas 
ciekawymi zadaniami, do których 
potrzeba było umiejętności pracy  
w grupie. Szukaliśmy początku, koń-
ca oraz skarbu. Grupy były bardzo 
kreatywne i twórcze prezentując 
swoje zadania. Początek to pąk, 

kwiat, liść, koniec to sucha gałązka, 
zwiędły liść, nasionko – gdyż początek i 
koniec jest jednym.  
Na tym nasze tworzenie się nie skoń-
czyło. Następne zadanie było dość wy-
magające szczególnie dla osób, które 
nie czują się dobrze w publicznych wy-
stąpieniach. Tworzyliśmy piosenki, 
wiersze o lesie i pięknie otaczającego 
nas świata. Mimo wymagającego za-
dania żadna grupa nie poległa i każdy 
bez wyjątku, poradził sobie znakomi-
cie. Gdy tylko nasze przedstawianie się 
skończyło głos zabrały panie, które 
swoją mądrość podzieliły między nas  
i opowiedziały legendy związane  
z miejscem, w którym się znajdowali-
śmy. Wspomnieliśmy też historię kon-
stytucji 3-go Maja.  
Oczywiście ognisko jak to ognisko, nie 
mogło zabraknąć kiełbasek, którymi 
wszyscy z apetytem się zajadali. Po 
posiłku dostaliśmy mini śpiewniczki z 

piosenkami patriotycznymi i tury-
stycznymi, zabrzmiała gitara i rozległ 
się wspólny śpiew.  Gdy tylko wsie-
dliśmy do autobusu, który miał nas 
przetransportować pod szkołę, 
spadł deszcz. Mimo wszystko z na-
szych twarzy nie zniknął uśmiech, 
który na pewno sprawił radość opie-
kunom wycieczki.  
Tak spędziliśmy majówki, który  
z pewnością będzie brany za jeden  
z tych dni, za którymi się tęskni. 
Miejmy nadzieje, że za rok równie 
dobrze spędzimy majówkę, bo  
w końcu lata mijają szybko i zanim 
się obejrzymy będziemy znów sie-
dzieć przy ognisku śpiewając piosen-
ki z gitarą. 

Małgosia Wójcik 

 
W majówce uczestniczyli emery-
ci i uczniowie ZSO w Słomnikach 
(ok. 70 osób) Wyjazd był dofi-
nansowany z dotacji gminnej. 



tkaliśmy się z księdzem Sta-

nisławem Langnerem, który 

pokazał nam zdjęcia ze swo-

ich pielgrzymek i podzielił się 

z nami swoimi podróżniczy-

mi przygodami. Ksiądz Stani-

sław dotarł na piechotę do 

Rzymu, na rowerze do Ziemi 

Świętej i przeszedł szlak 

Świętego Jakuba w Hiszpanii.  

W środę po śniadaniu udali-

śmy się do Ojcowa, gdzie 

zwiedzaliśmy Muzeum Oj-

cowskiego Parku Narodowe-

go, obejrzeliśmy film 3D, 

przeszliśmy pod Bramę Kra-

kowską, źródełko Miłości, 

obejrzeliśmy ruiny Ojcow-

skiego Zamku i kościółek na 

wodzie. Nasi opiekunowie 

przybliżyli nam historie tych 

miejsc oraz legendy z nimi 

związane.  Po powrocie do 

Grodziska, wspólnym obie-

dzie mieliśmy czas na grę  

w piłkę i zabawy sportowe. 

Około 15.30 Ksiądz Stanisław 

zabrał nas do kościółka  

w Grodzisku i pustelni Błogosła-

wionej Salomei. Z zaintereso-

waniem wsłuchiwaliśmy się  

w opowieści księdza. O 16.30  

Przyjechał autobus i nadszedł 

czas powrotu do domu. Żal 

było wyjeżdżać. Mamy jednak 

nadzieję, że takich wyjazdów 

będzie więcej w przyszłym roku 

szkolnym. 

Na podstawie wspomnień Idy 

Osikowskiej z klasy 6 a  

  

W rajdzie uczestniczyło 
30 uczniów z ZSO  
w Słomnikach.   
Wyjazd był dofinansowa-
ny z dotacji gminnej.                       

14-15 czerwca udaliśmy się 

na dwudniowy rajd do Oj-

cowskiego Parku Narodowe-

go. Naszą podróż zaczęliśmy 

od zwiedzania  Zamku  

w Pieskowej Skale, gdzie 

zapoznaliśmy się z historią 

zamku oraz poznaliśmy róż-

ne style architektoniczne.  

Z zamku przeszliśmy czerwo-

nym szlakiem, około 5 kilo-

metrów, pod Maczugę Her-

kulesa i dalej do Grodziska, 

po drodze mijając Dolinę 

Zachwytów. Gdy tylko otarli-

śmy na miejsce zakwatero-

waliśmy się i czekając na 

obiad zagraliśmy w siatków-

kę. Po obiedzie była chwila 

odpoczynku i czas na zabawy 

rekreacyjno-sportowe. Oko-

ło godziny 18.30 ze braliśmy 

się w ogrodzie by wspólnie 

zjeść grillowane kiełbaski  

i razem zaśpiewać piosenki 

turystyczne. O godz. 21 spo-

NASZA MAŁA 
OJCZYZNA 

 
Często szukamy tego, co 
tak blisko znaleźć .  Tuż 
obok, zaledwie 
kilkanaście kilometrów 
od Słomnik otwierają 
się krasowe dolinki 
Ojcowskiego Parku 
Narodowego  
zapraszając nas  do 
siebie. Warto zwiedzić 
młyn i tartak 
Boroniówka, zatrzymać 
się przy  Kościółku na 
Wodzie,   szlakiem od 
Bramy Krakowskiej po 
Grotę Łokietka, 
zanurzyć dłoń w 
źródełku Miłości, wspiąć 
się do jaskini Ciemnej i 
poczuć bliskość … 
natury i drugiego 

Ślady Kazimierza Wielkiego  
w Ojcowskim Parku Narodowym 

Przekroczyć bramę czasu,   
w poszukiwaniu drogi  

i promienia słońca,   
kochać świat z wszechobecnym 
dobrem i dzielić się szczęściem - 

to dewiza  
ZDOBYWCÓW MARZEŃ 

Włóczykij  



SŁOMNIKI MIASTO 
KAZIMIERZA 

Z Bogiem przez świat ... 

przez Muzułmanów tym 
kierunkiem był właśnie 
Rzym i Compostela. Wielu 
sławnych Polaków tam 
wędrowało m.in. sam Jan 
Paweł II. Postanowiłem i 
ja. 
Proszę opowiedzieć nam 
najzabawniejszą historię, 
która przydarzyła się księ-
dzu podczas tej podróży. 
Podczas gdy wędrowałem 
przez Alpy, zaczęła się ule-
wa i było bardzo zimno. 
Zatrzymał się samochód. 
Byli to Niemcy i chcieli 
mnie podwieźć. Byłem 
uparty, powiedziałem im, 
że pielgrzym idzie pieszo i 
zrezygnowałem. Po godzi-
nie, kiedy już solidnie prze-
mokłem, modliłem się że-
by zatrzymał się jakiś sa-
mochód. Niestety, macha-
łem, machałem i nikt się 
nie zatrzymał. W końcu 
znalazłem oborę, w której 
były krowy barany i inne 
zwierzęta domowe. Rze-
kłem...Tak, jak w Betle-
jem. Przebrałem się w su-
che ubrania. Było tak ro-
mantycznie dopóki krowy 
nie zrobiły swojego. Gdy 
smród się rozszedł to już 
nie było takie romantyczne 
jak w Betlejem. Wtedy so-
bie pomyślałem: Panie 
Boże, Ty zawsze wiesz, co 
dla nas jest najlepsze, tyl-
ko, że my nie zawsze do-
strzegamy to w odpowied-
nim momencie. 
Na jakie trudy należy się 
przygotować podczas ta-
kiej wyprawy? 
Po pierwsze trzeba chcieć 
obudzić w sobie ciekawość 
świata i ludzi. Następnie 
zainteresować się, co to za 
droga i kto nią chodził i co 

może nas na niej spotkać, 
gdzie możemy się zatrzy-
mać. Należy pomyśleć, co 
jest konieczne do drogi. 
Trzeba dźwigać jak naj-
mniej i to, co jest koniecz-
ne. Sprawą podstawową 
są buty. Muszą być wygod-
ne i rozchodzone. Aby 
przetrwać i się nie zagubić 
trzeba mieć ze sobą mapy 
i kompas, aby nie stracić 
orientacji w terenie. Tele-
fon zupełnie nie zdał egza-
minu, bo zaraz by się roz-
ładował. Dobrze jest mieć 
przy sobie ubezpieczenie.  
Co w wędrowaniu uważa 
ksiądz za najważniejsze i 
jaka jest największa war-
tość takich wędrówek? 
Najważniejsza jest droga  
i to ona jest celem. Myśla-
łem, że najważniejsze jest 
miejsce gdzie mamy do-
trzeć, ale droga nas kształ-
tuje. Człowiek sprawdza 
się duchowo jak i też fi-
zycznej. Pielgrzymka to 
podróż z Panem Bogiem. 
Kiedy wędrujemy samot-
nie rozmawiamy z Nim. 
Bogu trzeba zaufać. Jest 
On naszym towarzyszem 
przez całą podróż i spra-
wuje nad nami opiekę 
abyśmy mieli gdzie się 
zatrzymać, co zjeść, gdzie 
się przebrać…  
Jakiej rady udzieliłby Pan 
początkującym turystom? 
Trzeba mieć odwagę i być 
ciekawym nowych do-
świadczeń, nie bać się dro-
gi, a także dobrać sobie 
dobrych przyjaciół. Należy 
być rozsądnym i uważnym 
w drodze, być ciekawym 
tego, co spotykamy na 
swojej drodze, zatrzymać 
się pooglądać coś, nie 
przechodzić obok tego 
obojętnie, zrobić zdjęcie, 
aby potem mieć piękne 
wspomnienia. 

Rozmowę przeprowadziły 
Patrycja i Dominika  

14 na 15 czerwca wyruszyli-
śmy z naszym Kołem Tury-
styki na dwudniowy rajd. 
Zatrzymaliśmy się w Grodzi-
sku gdzie spotkaliśmy niesa-
mowitego człowieka. Pro-
boszcza parafii Ojców-
Grodzisko, księdza Stanisła-
wa Langnera.  Postanowili-
śmy porozmawiać z księ-
dzem o Jego pasji podróżo-
wania. 
Kiedy zaczęła się księdza 
przygoda z turystyką?  
Zaczęła się w1970 r kiedy 
miałem 15 lat. Wyruszyłem 
wtedy  z dwoma kolegami w 
Góry Izerskie, w Sudety. 
Jaką wyprawę uważa ksiądz 
za najbardziej wartościową  
i dlaczego? 
Trudno powiedzieć, ponie-
waż każda z nich była wyjąt-
kowa. Ważną była moja 
pierwsza wyprawa szlakiem 
Św. Jakuba do Santiago de 
Compostela, ze względu na 
to, że była to pierwsza z mo-
ich dłuższych, samotnych 
wypraw. Długość trasy wy-
nosiła 830 km od stóp Pire-
nejów Francuskich do Com-
posteli, przez całą Hiszpanię. 
To, co najbardziej ceniłem 
sobie z tej pielgrzymki i co 
było dla mnie doświadcze-
niem w późniejszych podró-
żach to spotkania z ludźmi w 
różnych miejscach i to, że 
Pan Bóg zawsze opiekuje się 
takim pielgrzymem. 
Co skłoniło księdza do pod-
jęcia trudu pielgrzymowania 
do Santiago de Compostela i 
Rzymu? 
Zawsze intrygowało mnie to, 
że ludzie średniowiecza mieli 
odwagę wędrować. Pierw-
szym kierunkiem ich wędró-
wek była Ziemia Święta,  
a kiedy została przejęta 

Ks. Stanisław Langner opo-

wiadał o swojej samotnej, pie-
szej pielgrzymce do Santiago 
de Compostela i Rzymu. Ks. 
Langner to postać nietuzinkowa 
- proboszcz parafii Ojców-
Grodzisko, pomagający po-
trzebującym nie tylko w swojej 
najmniejszej parafii w dekana-
cie skalskim. 

 

Patrycja Słupek  
Dominka Warszewska 
uczennice LO w Słom-
nikach na szlaku :) 

Ksiądz Stani-
sław , to taki 
samotny wę-
drowiec .. 
zupełnie jak 
ja :) 

Rok 1 Numer 4 



Pan Jacek Regucki 
Kierownik ZEAS w Słomnikach, 
przyjaciel naszego Koła 
Turystyki 

Rozmowa z kierownikiem ZEAS w Słomnikach panem 
Jackiem Reguckim 

Włóczykij  
TURYSTYKA 
SZKOLNA 

Wiemy, że przykłada Pan dużą 
wartość do turystyki, wspiera 
pan działania naszego Koła nie-
mal od początku istnienia, dla-
tego też w związku z tym mamy 
do Pana kilka pytań.  
Jaką wartość mają wycieczki 
szkolne w kształtowaniu młode-
go pokolenia? 
Bardzo dużą. Prawda jest taka, 
że jestem z wykształcenia nau-
czycielem. Przepracowałem przy 
tablicy 13 lat, organizowałem 
wiele wycieczek i zdaję sobie 
sprawę, że dla wielu młodych 
ludzi taki wyjazd na wycieczkę 
szkolną może być jedynym wy-
jazdem, w którym będą uczestni-
czyć. Może i nawet w życiu doro-
słym. Dobrze jest jak uczniowie 
poznają piękno naszej Ojczyzny, 
bo jak wiem z doświadczenia,  
wielu uczniów częściej wyjeżdża 
z własną szkołą, niż z rodzicami. 
Natomiast, jaki ma wpływ? My-
ślę, że pozwala poznać kraj pod 
różnymi aspektami – czy to geo-
graficznymi, czy historycznymi. 
Wycieczki powinny być organizo-
wane – czy to krajoznawcze, czy 
też kulturalne. Każdy wyjazd 
kształtuje młodego człowieka  
i jego zainteresowania. 
Czy uważa Pan, że w ciągu 
ostatnich lat zmieniło się podej-
ście szkół do organizacji wyjaz-
dów turystycznych ? 
Może należałoby zapytać bezpo-

średnio nauczycieli, dy-
rektorów. Ja wiem, że 
szkoły  organizują dużo 
takich wyjazdów, dlatego 
są to wyjazdy przemyśla-
ne z konkretnymi celami  
i na pewno jest ich coraz 
więcej i są coraz dalsze. 
Myślę, że pod tym wzglę-
dem w stosunku do tego 
gdy ja chodziłem do szko-
ły, obecnie jest po prostu 
raj.  
Czy Pana zdaniem wyjaz-
dy szkolne zgodne z pod-
stawą programową  
w świetle bezpłatnej 
edukacji powinny być 
finansowane z budżetu 
lub co najmniej dotowa-
ne? 
Powiem z własnego do-
świadczenia, że jak coś 
jest za darmo, to często 
jest nie doceniane. Dlate-
go też uczeń-rodzic powi-
nien uiścić jakąkolwiek 
dopłatę – nawet symbo-
liczną. Zdarza się bowiem 
tak, że uczniowie, którzy 
mieli w pełni finansowa-
ne wyjazdy byli w stanie 
nie przyjść na wycieczkę, 
– „bo w sumie nic nie 
zapłaciłem, to nic mnie to 
nie kosztuje”. Dlatego też 
uważam, że jakiekolwiek 
– nawet najmniejsze 
opłaty powinny być. Na 
dzień dzisiejszy samorzą-
du nie stać na to, by fun-
dować pewne rzeczy. Są 
na pewno takie płaszczy-
zny w całym naszym sys-
temie oświaty, które po-
winny być bezpłatne, a są 
płatne. Jednak przy wy-
cieczkach uważam, że 
rodzice powinni ponosić  
częściowe koszty.  
Skąd pozyskać środki na 
dotacje tego typu wyjaz-

dów? Wiemy, że nie każde-
go stać na ponoszenie tego 
typu kosztów. 
Należy szukać. U nas, czyli w 
samorządzie można takie 
środki pozyskać. Wiem, że 
szkoły korzystają z funduszy 
Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, czyli 
od Pana Tomka Ciałowicza, 
który   dofinansowuje  wyjaz-
dy. Kolejny źródłem są Rady 
Rodziców  w szkołach. Wiem 
też, że szkoły sobie świetnie 
radzą pod względem pozy-
skania środków od prywat-
nych sponsorów. Wreszcie 
można szukać różnego ro-
dzaju programów,  projek-
tów gdzie są nabory konkur-
sowe.  
Jak Pan wspomina własne 
wycieczki szkolne? 
Świetnie! W szkole podsta-
wowej jeździliśmy na wy-
cieczki jednodniowe. W li-
ceum były już wycieczki trzy-
dniowe. Po trzeciej klasie 
liceum byłem na dwutygo-
dniowym wyjeździe zagra-
nicznym, gdzie pracowało się  
po sześć godzin dziennie  
i zarabiało się pieniądze. Był 
to obóz młodzieżowy, więc w 
czasie wolnym zwiedzaliśmy 
i integrowaliśmy się. W li-
ceum sami organizowaliśmy 
sobie wycieczki – uzgadniali-
śmy plan z wychowawcą  
i szukaliśmy zakwaterowa-
nia. Po akceptacji wycho-
wawcy i rodziców organizo-
waliśmy cały wyjazd. Nawet 
nie wiecie jaka mieliśmy sa-
tysfakcję po udanym wyjeź-
dzie i jak wiele  temu się 
uczyliśmy.  
W jaki sposób należy pro-
mować turystykę szkolną? 
Na pewno należy zachęcać 
uczniów do wyjazdów. W jaki 
sposób to robić? Moim zda-

niem – macie w szkołach gazetki 
uczniowskie, strone interneto-
wą, gdzie można zamieszczać 
informacje przed wyjazdem  
i sprawozdanie po. Opisy, zdję-
cia, opowieści są fajną promo-
cją. Największą siłę ma 
„promocja szeptana” czyli prze-
kaz uzyskany od kolegi, czy kole-
żanki. W ten sposób jeden od 
drugiego dowiaduje się, co war-
to, gdzie warto i z kim. Portale 
społecznościowe, dobra opi-
nia—to najlepsza promocja  
w obecnych czasach.  
Jakich rad udzieliłby Pan człon-
kom Szkolnego Koła Turystyki? 
Pod względem organizacyjnym, 
– nie zrażajcie się trudnościami  
i kłopotami, bo wszystko jest 
wszystko można łatwo przezwy-
ciężać. Warto jeździć, zwiedzać, 
chodzić, bo jest piękne i tworzy 
naszą osobowość , kreuje nas  
i nasze spojrzenie na świat. Tu-
rystyka rozwija nas niezależnie 
od tego czy mamy -naście, czy –
kilkadziesiąt lat. Pamiętajcie 
jednak, że najpierw trzeba zoba-
czyć to, co jest u nas, a potem  
zataczać coraz szersze kręgi, 
planować coraz dalsze podróże. 
Polska jest piękna, a świat stoi 
przed Wami otworem dlatego 
moi kochani jeździć, jeździć  
i jeszcze raz jeździć. 
 

Rozmowę przeprowadziły: 
Patrycja, Magda i Dominika  
uczennice LO w Słomnikach 



Rok 1 Numer 4 
KONKURSY 

NASZE KONKURSY 

1. OGÓLNOPOLSKI 

KONKURS NA 

GAZETKĘ SZKOLNĄ 

2. KONKURS 

FOTOGRAFICZNY 

3. KONKURS NA 

NAJKATYWNIEJSZEG

O TURYSTĘ  ROKU 

SZKOLNEGO 

2015/2016 

Czas na gratulacje :) 

1. W marcu wydaliśmy nu-
mer specjalny WŁÓCZYKIJA 
poświęcony Kazimierzowi 
Wielkiemu, Patronowi na-
szej szkoły. Znalazły się w 
nim wspomnienia dotyczą-
ce nadania imienia szkole 
oraz informacje o impre-
zach związanych z Kazimie-
rzem Wielkim. Przeprowa-
dziliśmy rozmowy z panią 
Ireną Wolny - długoletnim 
wicedyrektorem szkoły, 
panią Alicją Biczysko - dy-
rektorem MGCK w Słomni-
kach, panem Tomaszem 
Ciałowiczem - absolwentem 
naszego liceum, obecnie 
sekretarzem Gminy i prze-
wodniczącym GKRPA, panią 
Klaudią Skrężyną - absol-

wentką naszego liceum, obec-
nie dziennikarzem, historykiem 
i autorką „Monografii Słom-
nik”, oraz panem Andrzejem 
Boczkowskim - nauczycielem 
ZSO, jednym z organizatorów 
Biegu Kazimierzowskiego w 
Słomnikach i panią Marią 
Szczepaniak - nauczycielem 
ZSO, koordynatorem Dnia Kazi-
mierzowskiego z okazji 650-
lecia lokacji Słomnik. Zapropo-
nowaliśmy wycieczki Szlakiem 
Kazimierza Wielkiego oraz kon-
kurs literacki. Warto zerknąć, 
przejrzeć, poczytać, powspomi-
nać. Nasz numer specjalny ga-
zetki zajął  II miejsce w Mię-
dzyszkolny Konkursie na Ga-
zetkę Szkolną - Pokaż Nam 
Swojego Patrona, organizowa-
nym przez Instytut Dialogu 

Międzykulturowego im. Jana 
Pawła II w Krakowie.  
Nagrodzoną gazetkę redago-
wali: Martna Maćkiewicz  
(6 SP), Karolina Wolny, Wero-
nika Motyczyńska, Karina Ko-
menda, Klaudia Warchoł, Emi-
lia Kura, Małgorzata Wójcik  
(I gimnazjum), Paulina Jędry-
chowska (II gimnazjum), Domi-
nika Warszewska, Magdalena 
Soczówka (I LO), Patrycja Słu-
pek (II LO) pod opieką pań Na-
taszy Łączny i Barbary Waszuk. 

2. Rozstrzygnęliśmy kon-
kurs fotograficzny PIĘKNO 
WOKÓŁ NAS. Do konkursu 
przystąpili uczniowie Szkoły 
Podstawowej, Liceum i 
Gimnazjum. Prace oceniało 
jury w składzie: p. Natasza 
Łączny, p. Maria Szczepa-
niak, p. Barbara Waszuk i p. 
Jerzy Waszuk. Najlepsi oka-
zali się: Paulina Bubak  
z I LO - I miejsce, Dominika 

Warszewska - I LO - II miejsce, 
Martyna Bielak - V SP - III miej-
sce, Jakub Jędrychowski - I gim-
nazjum - III miejsce, Oliwia Mo-
tyka - I LO - wyróżnienie. 
Wszystkim nagrodzonym     
GRATULUJEMY:) 
Nagrody: głośniczki do smartfo-
na i pendrive’y - zakupiono  
z funduszy pozyskanych na rea-
lizację zadania publicznego - 
Zdobywcy Marzeń. 

3. Cały rok trwała ciężka, ale 

zarazem przyjemna praca w 

Szkolnym Kole Turystyki. 

Organizowaliśmy wyjazdy, 

spotkania, pisaliśmy gazet-

kę, przeprowadzaliśmy wy-

wiady,  tworzyliśmy gazetkę 

na II piętrze, szkoliliśmy się i  

się do działań Szkolnego 

Koła Wolontariatu. 

Dnia 24.06.2016 roku, pan 

wiceburmistrz Michał Chwa-

stek przyjął nas w sali posie-

dzeń Rady Miejskiej. W bar-

dzo miłej atmosferze roz-

mawialiśmy o działaniach i 

planach naszego Koła. Mieli-

śmy również możliwość dowie-

dzieć się o najciekawszych podró-

żach naszego gospodarza. Na 

zakończenie 11 najaktywniej-

szych działaczy otrzymało nagro-

dy ufundowane przez wicebur-

mistrza. A należą do nich: 

Martna Maćkiewicz, Karina Ko-

menda, Małgosia Wójcik, Emilka 

Kura, Weronika Motyczyńska, 

Karolina Wolny, Angelika Bożek, 

Emilka Bożek, Paulina Jędry-

chowska, Dominika Warszewska, 

Patrycja Słupek 

Mamy nadzieję, że kolejny rok 

będzie równie interesujący:) 

U góry: Nagrodzony numer WŁÓCZYKJA 
 

Poniżej: Laureaci konkursu PIĘKNO WOKÓŁ 
NAS 

Wizyta w UM  w Słomnikach — 
najaktywniejsi członkowie Koła 
Turystyki z wiceburmistrzem Micha-
łem Chwastkiem 



OGŁASZAMY  

KONKURS  

NA NAJCIEKAWSZE  

I NAJZABAWNIEJSZE 

ZDJĘCIE Z WAKACJI 

PODZIEL SIĘ Z NAMI 

SWOIM   

WSPOMNIENIEM.  

Termin dostarczenia zdęć: 
5.09.2016 rok 

Miejsce: sala 16 w budynku 
ZSO—p. Barbara waszuk lub 
Natasza Łączny 

Format: 12 x 15 

Metryczka: Imię, nazwisko, 
klasa—opis z tyłu zdjęcia. 

Na zwycięzców czekają na-
grody:)  

SUKCES NASZYCH 3-KLASISTÓW 
PODAJEMY WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO:) KONTAKT: 

ZSO w Słomnikach 

ZDOBYWCYMARZEŃ 

os. Świerczewskiego 2 

sala 16n 

32-090 Słomniki 

mail: 

zdobywcymarzen@onet.eu 

 www.zsoslomniki.pl 

WARTO 

PRZECZYTAĆ:) 

 Włóczykija redagują: Karolina Wolny, Weronika Motyczyńska, Martyna Maćkiewicz,  

Emilia Kura, Paulina Jęrychowska, Małgorzata Wójcik, Dominika Warszewska, Patrycja Słupek, Ka-

tarzyna Nogieć. 

 Działamy pod opieką: p. N. Łączny, p. B. Waszuk, p. J. Waszuk,  p. M. Szczepaniak,   

M. Maćkiewicz, G. Blarowskiej.  

„To możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące.” 
 Paulo Coelho 

W numerze wykorzystano zdjęcia   : na str. 3 (PIKNIK RODZINNY) - strona http://www.slomniki.pl/index.php/kultura-i-edukacja/569-piknik-
rodzinny-przy-zespole-szkol-w-slomnikach, na str. 9  (zdjęcia ks. Stanisława Langnera) - strony www.youtube.com,  www.wiadomosci24.pl, na str. 10 

(zdjęcie pana Jacka Reguckiego) - www.facebook.com  

Staniny Wynik 

Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada 
nam na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia/

absolwenta na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. 
Zobaczcie jaki wynik osiągnęli nasi absolwenci. 

  

  2016 2015 2014 

1 najniższy 
Analizując wyniki absolwentów gimnazjum z dumą stwierdza-
my, że nasze wyniki nigdy nie spadły poniżej średniej. Najczę-
ściej pojawiająca się wartością jest wynik wyżej średniej i wy-
soki. Najczęściej osiągamy wyniki wyższe niż średnia gminy, 
powiatu  i województwa. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
województwo małopolskie od lat osiąga wyniki wyższe niż śred-
nia kraju. Oznacza to, że tworzymy DOBRĄ SZKOŁĘJ  

2 bardzo niski 

3 niski 

4 niżej średni 

5 średni 

    JĘZYK POLSKI, 
MATEMATYKA 

JĘZYK ANGIELSKI 

6 wyżej średni 

MATEMATYKA JĘZYK POLSKI HISTORIA I WOS 

P.PRZYRODNICZE 
(GEOGRAFIA, FIZYKA, 

CHEMIA, BIOLOGIA), 

7 wysoki 

JĘZYK POLSKI, 
P.PRZYRODNICZE 
(GEOGRAFIA, FIZYKA, 

CHEMIA, BIOLOGIA) 
JĘZYK ANGIELSKI 

MATEMATYKA 

JĘZYK ANGIELSKI 
  

8 bardzo wysoki 

HISTORIA I WOS HISTORIA I WOS 

P.PRZYRODNICZE 
(GEOGRAFIA, FIZYKA, 

CHEMIA, BIOLOGIA) 

  

      9 najwyższy 

1. Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności; 
2. Informujcie swoich rodziców o tym - gdzie i z kim 
przebywasz; 
3. Na zabawy wybieraj jedynie bezpieczne miejsca; 
4. Kąp się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych; 
5. Nie korzystajcie z propozycji przejażdżki lub spaceru z 
nieznajomym; 
6. Mów NIE,  gdy nie zgadzasz się z szalonymi pomysła-

mi kolegów; 
7. Pamiętaj, że pew-
ność siebie i lekkomyśl-
ność nie wróżą nic do-
brego! 
WE WRZEŚNIU WRÓĆ 
PEŁEN POZYTYWNEJ 
ENERGII DO  SZKOŁY KIERUNEK WAKACJE :) 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-04HctNTNAhVEDywKHXm9B_0QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.wiadomosci24.pl%2Fartykul%2Fks_langner_pielgrzymujac_samotnie_rozmawiam_z_ludzmi_i_bogiem_129590.html&psig=AFQjCNH

