
[…] Tak tedy król ten po-

nad wszystkich monar-

chów polskich dzielnie 

rządził Polską; […] pod-

niósł do wielkości dzieła 

swoje — murował mia-

sta, zamki, domy. Na-

przód ozdobił zamek kra-

kowski […] domami, wie-

żami, rzeźbą, malowi-

dłem, dachami wielkiej 

piękności. Naprzeciw zaś 

zamku krakowskiego, po 

drugiej stronie Wisły, 

około kościoła, który się 

nazywa Skałką, wymuro-

wał miasto, które od 

imienia swego nazwał 

Kazimierzem, jak również 

zbudował wiele innych 

miast. […] Wszystkie te 

miasta i zamki bardzo 

mocnymi murami, doma-

mi i wysokimi wieżami, 

nadzwyczaj głębokimi 

rowami i innymi urządze-

niami obronnymi otoczył, 

na ozdobę narodowi, na 

schronienie i opiekę Kró-

lestwa Polskiego. Za cza-

sów tego króla, w lasach, 

gajach i dąbrowach tyle 

założono wsi i miast, ile 

bodaj nie powstało kiedy 

indziej w Królestwie 

Polskim.  

Jan z Czarnkowa  

Czy znamy patrona naszej 

szkoły? Czy w trakcie roku 

szkolnego znajdujemy czas by 

poświęcić mu chwil kilka, nie 

tylko na lekcjach historii?  

A przecież spotykamy się  

z Nim każdego dnia przekra-

czając mury szkoły. Może cza-

sem zapominamy Mu się ukło-

nić, ale on zawsze na nas pa-

trzy i wita uśmiechem.  

Ostatnio Kazimierz zaprosił 

nas na swoje imieniny, które 

choć troszkę spóźnione, świę-

towane były hucznie, z iście 

królewskim przepychem, ja-

dłem, tańcem dworskim  

i śmiechem.  
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POZNAJCIE NASZEGO PATRONA 
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Rok szkolny 2002/2003  

miał przynieść pewne 

zmiany w wizerunku na-

szej szkoły. W owym cza-

sie szkoła nosiła imię ge-

nerała  Świerczewskiego. 

Po przeanalizowaniu fak-

tów historycznych związa-

nych z dotychczasowym 

patronem nadszedł czas 

na zmiany. W 2003 roku 

została powołana Mię-

dzyszkolna Komisja ds. 

Patrona Szkoły (Między-

szkolna gdyż w jej skład 

wchodzili przedstawiciele 

wszystkich szkół ZSO). 

Przygotowaliśmy ankietę 

dla uczniów i rodziców  

z pytaniem kogo wdzieliby 

jako patrona naszego ze-

społu. Wśród kandydatów 

znalazły się takie osoby 

jak : Jan Paweł II, Mikołaj 

Kopernik, Św. Kinga, Jan 

Brzechwa, Św. Stanisław 

Kostka, Tadeusz Kościusz-

ko. Po przeanalizowaniu 

wyników ankiet wybór 

padł na  Kazimierza Wiel-

kiego.  Dlaczego akurat na 

niego? Bo jest postacią 

historyczną ściśle związa-

nym z naszym miastem, 

gdyż to On nadał Słomni-

kom prawa miejskie. Po-

patrzyliśmy na niego, jak 

na człowieka z zaletami  

i wadami. Na pewno 

świętym nie był, ale jak  

człowiek miał prawo do 

popełniania błędów. Zalet 

jednak posiadał więcej  

i na pewno mocno  się 

Polsce przysłużył jako 

władca dbający o podda-

nych, kraj i prawo. Zorga-

nizowaliśmy konkurs na 

projekt sztandaru oraz 

portret króla. Nagrody 

sponsorowała Rada Rodzi-

ców.  Z czasem logo sztan-

daru stało się  logiem 

szkoły a zwycięski portret 

wita wszystkich  przekra-

czających próg szkoły. 

Uroczystość nadania imie-

nia i poświęcenia sztanda-

ru odbyła się na dziedziń-

cu szkoły. Rozpoczęła ją 

Msza Święta. Było przed-

stawienie prezentujące 

sceny z życia Kazimierza 

Wielkiego, taniec dworski, 

wystawa rac plastycznych 

a uroczystość uświetnił 

chór szkolny.  Na pewno 

był to udany dzień, który 

na długo pozostanie  

w mojej pamięci. 

 

Pani wicedyrektor  Irena 

Wolny dzieliła się swoimi 

wspomnieniami z wnuczką  

Karoliną. 

Włóczykij  
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NADANIE IMIENIA SZKOLE  - 2002 rok 
wspomnienia pani wicedyrektor Ireny Wolny 

ZE  SZKOLNYCH KRONIK…. 

Pani Irena Wolna 
 

Wicedyrektor szkoły w latach 
1982 –2007 

Koordynator  działań zwią-
zanych z nadaniem imienia 
szkole.  Dusza szkoły, której 
uśmiech  i ciepło wciąż po-
jawia  się we  wspomnie-
niach nauczycieli. 
 Obecnie emerytka ciesząca 
się każdą chwilą i chłonąca 
otaczający świat. 
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Ech… piękna była to uroczy-

stość… i tylu zacnych gości 

się zjechało:) 



Ostatnie wydarzenia  

w naszej szkole były bar-
dzo ekscytujące. 22 mar-
ca  obchodziliśmy nieco 
spóźnione imieniny Kazi-
mierza Wielkiego. Ja jed-
nak cofnę się we wspo-
mnieniach do wydarzenia 
z roku 2008.  
Wtedy to, w piękną, sło-
neczną niedzielę dyrekcja 
i nauczyciele zaprosili 
społeczność lokalną do 
wspólnego świętowania 
Dnia Dziecka. Był to inny 
niż zwykle Dzień Dziecka, 
został bowiem połączony 
z obchodami 650—lecia 
lokacji Słomnik. 
Kazimierz Wielki ze swą 
małżonką wjechał konno 
na teren szkoły. Towarzy-
szyła mu świta rycerzy, 
dworzan, dwórek i pa-
ziów. Król powitał wier-

Koordynacja Gminnego 
Dnia Kazimierzowskiego 
była dla mnie prawdziwym 
zaszczytem. Wspólny wysi-
łek przedstawicieli  różnych 
instytucji, w trakcie kilku-
miesięcznych przygotowań, 
przyniósł wspaniałe rezulta-
ty. 

uczycieli. Na koniec  zaśpie-
wał nasz szkolny chór   
i zagrali „Chłopcy z feraj-
ny”.  
Międzyszkolnym koordyna-
torem działań związanych  
z obchodami była pani Ma-
ria Szczepaniak. 
Niezwykły był to dzień. Pe-
łen słońca i zabawy. Przy-
jemnie było choć przez 
chwile przenieść się w cza-
sie.  

Karina  

Dzień Kazimierzowski—650 lecie lokacji miasta 2008 

Włóczykij  
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Jeśli chcesz wiedzieć więcej sięgnij do  wydania Głosu Słomnik z czerwiec/lipiec 2008, nr 176/177  lub do Kroniki Szkoły 

nych poddanych i przyjął 
przedstawicieli z darami 
z ościennych grodów. 
Pojawili się włościanie 
ze:  Słomnik, Niedźwie-
dzia, Kaczenic, Smroko-
wa, Waganowic i Pran-
docina. 
W trakcie uroczystości 
byliśmy świadkami walk 
rycerskich, podziwiali-
śmy pokaz mody śre-
dniowiecznej, tańce 
dworskie oraz  umiejęt-
ności aktorskie  naszych 
starszych kolegów. Każdy 
mógł zagrać w plenero-
we warcaby,  zabawić 
się w archeologa, czy 
budowniczego.   Na 
zgłodniałych czekał suto 
zastawiony stół  przygo-
towany przez Koło Go-
spodyń Wiejskich  z Wa-
ganowic, rodziców i na-Zakuliśmy w dyby samego BURMISTRZA 



MarszoBieg Kazimierzowski  

Stowarzyszenie Sportowe, 

zaczęliśmy pisać projekty, 

dzięki czemu uzyskiwali-

śmy  niezbędną dotację 

na napoje, poczęstunek, 

zabezpieczenie biegu, na-

grody, dyplomy…   

DW: Która edycja biegu 

zapadła Panu najbardziej 

w pamięci? 

AB: Najbardziej? To dwie 

edycje, pierwsza i ostat-

nia. Pierwsza bo była po-

czątkiem czegoś fajnego, 

były balony, wspólna roz-

grzewka … A ostatnia, bo 

była najliczniejsza. W bie-

gu udział wzięło ponad 

100 biegaczy.  Być może 

spowodowała to zmiana 

terminu z października na 

11-tego listopada, gdy 

cała Polska biega  świętu-

jąc rocznicę odzyskania 

niepodległości. 

MS. Jakie są perspektywy 

na kolejne edycje ? 

 AB: Jakie są perspektywy? 

Niestety mało rokujące, 

gdyż w tym roku nie do-

staliśmy dotacji na realiza-

cję tego zadania. Postara-

my się zorganizować bieg, 

mam nadzieje, że pod tą 

samą nazwą, ale we 

współpracy z innym sto-

warzyszeniem. Najpraw-

dopodobniej nie będzie to 

bieg miejski tylko typowy 

bieg terenowy. Jesteśmy 

obecnie we wstępnej fazie 

rozmów, dlatego nie 

chciałbym mówić teraz nic 

wiążącego. 

MS/DW: Dziękujemy za 

rozmowę i życzymy dal-

szych sukcesów. 

AB: Ja również dziękuję.  

 

Rozmowę z panem Andrzejem 

Boczkowskim przeprowadziły 

Dominika i Magdalena  

W Słomnikach od 9 lat orga-

nizowany jest MarszoBieg 

Kazimierzowski. Inicjatorami 

imprezy  są państwo Ma-

rzanna i Andrzej Boczkow-

scy. Dzisiaj rozmawiamy  

z panem Andrzejem Bocz-

kowskim.   

MS: Panie Andrzeju jak zro-

dził się pomysł na organiza-

cję tej imprezy w Słomni-

kach? 

AB: Z okazji 650-lecia lokacji 

Słomnik postanowiliśmy zor-

ganizować bieg masowy. Na 

początku Marszobieg rozpo-

czynał się pod Domem Kul-

tury. Biegaliśmy uliczkami 

Słomnik. Z czasem impreza 

przeniosła się pod szkołę  

w Słomnikach i wydłużyliśmy 

trasę biegu do około 2 kilo-

metrów. 

MS: Jak były pozyskiwane 

fundusze na organizację 

MarszoBiegu? 

AB: Początkowo była to pra-

ca wolontariacka, oraz ko-

rzystaliśmy ze środków fi-

nansowych MGCK w Słomni-

kach.  Z czasem założyliśmy 

Międzyszkolne 
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Marzanna i Andrzej 
Boczkowscy  

- Inicjatorzy i główni 
organizatorzy 
MarszoBiegu 
Kazimierzowskiego  
w Słomnikach. 
Promotorzy zdrowego 
stylu życia  
i aktywności fizycznej. 

GARŚĆ 
WSPOMNIEŃ 

Ja też  

biegam.  

A TY  ...     ? 



doskonałą znajomością 

faktów z życia władcy. 

Grupy omówiły politykę 

zagraniczną i wewnętrzną 

prowadzoną przez króla, 

obyczaje panujące pod-

czas jego panowania oraz 

życie prywatne władcy. 

Na podstawie przedsta-

wionych argumentów, 

obie strony przyjęły 

wspólne stanowisko 

„Kazimierz Wielki, był 

tylko człowiekiem. Pomi-

mo, że jego postępowa-

Z okazji królewskich imie-

nin odbyła się debata, 

której tematem przewod-

nim było uzyskanie odpo-

wiedzi na pytanie: „Czy 

Kazimierz Wielki zasłużył 

na swój przydomek?” 

Debatę prowadzili ucz-

niowie klas I i II Liceum 

w obecności klas II i III 

gimnazjum. Debatę 

rozpoczęła prezentacja 

stanowisk. W trakcie 

rzeczowej dyskusji oba 

zespoły  wykazały się 

nie w życiu prywatnym  

i decyzje dotyczące pań-

stwa nie zawsze były 

słuszne, przyczynił się do 

rozwoju kraju. Podniósł 

rangę Polski w ówcze-

snym świecie, dbał  

o przestrzeganie prawa  

i bezpieczeństwo swoich 

poddanych. Dlatego też  

z całą pewnością zasłużył 

na przydomek WIELKI   

i na to by zostać patro-

nem naszej szkoły”. 

Dominika 

Czy Kazimierz Wielki zasłużył na swój przydomek? 

Z pamiętnika Martyny ... 

i tarczę) Uwierający za pa-
skiem miecz miał swoje 
zalety. Dzięki niemu, pod-
czas przerwy, można było 
odegrać walkę z napastni-
kiem  
w damskiej toalecie…  
W średniowieczny klimat 
wpasowali się również nau-
czyciele -twarzowe nakrycie 
głowy pani Nataszko. 
Tego dnia organizowane 
były liczne zabawy i kon-
kurs między innymi na naj-
ciekawszą potrawę śre-
dniowieczną. Na stole poja-
wił się chleb z miodem lub 
smalcem, pierogi, wszelakie 
przekąski,   ciasta i wiele 
innych smakołyków. Był 
nawet pieczony gołąb! Aby 
dostać się do „królewskiego 
stołu” trzeba było mieć 
szczęście, albo wykazać się 
rycerskim sprytem! Gdyż 
znajdujące się tam smako-
łyki  znikały w oka mgnie-
niu.  
„Przewiązka” między sta-
rym, a nowym skrzydłem 
szkoły, poprzedniego dnia 

(kosztem plastyki) została 
przez nas przyozdobiona 
witrażami  herbami rodo-
wymi. Wszystko wygląda-
ło naprawdę wspaniale. 
Największym zaintereso-
waniem cieszyło się miej-
sce do zrobienia zdjęcia w 
roli księżniczki lub rycerza. 
Już po jednej przerwie 
część należąca do księż-
niczki uległa drobnemu 
roztarganiu.  
Pojawiły się tam też  ką-
cik skazańców z katem  
i dybami. Chyba każdy 
uczeń ma tam zdjęcie! 
Ponoć któraś z nauczycie-
lek zaproponowała, żeby 
dyby znalazły się na stałe 
w salach lekcyjnych… Nie-
którzy to mają pomysły… 
Na pierwszym piętrze 
rozbrzmiewała muzyka -  
można było nauczyć się 
tańców średniowiecz-
nych. Szczerze mówiąc 
razem z innymi dziewczy-
nami poszłyśmy tam tylko 
z ciekawości. Chciałyśmy 
zobaczyć, jak to wszystko 

22 marca świętowaliśmy 
„imieniny u króla”. Koryta-
rze zapełniły się księżniczka-
mi, królewnami, i rycerzami. 
Z początku ta idea wydawała 
mi się średnio ciekawa i lek-
ko żenująca, ale kiedy przy-
szło, co do czego, okazało 
się, że to dobra zabawa! Ra-
no w szatni spotkałam wiele 
księżniczek. Kilka dziewczyn 
postanowiło zrezygnować  
z sukni, na rzecz rycerskiej 
przyłbicy! Byłam wśród nich i 
ja! (Bycie jedyną wnuczką 
ma liczne zalety, np. babcia 
nie ma sumienia odmówić  
i w deszczowy dzień biega po 
krakowskim Rynku, żeby zao-
patrzyć wnusię w przyłbicę  

Włóczykij  
U KAZIA NA 
IMIENINACH 

wygląda a skończyło się na 
tym, że tańce dworskie na-
prawdę nas wciągnęły i zosta-
łyśmy tam na dłużej! Dyskusji 
na pewno nie podlega to, że 
było zabawnie. Na początku 
wszystkie myliłyśmy kroki  
i obracałyśmy się w niewłaści-
wych momentach. „Ćwiczenia 
czynią mistrzem”. W efekcie 
udało nam się wdrożyć. Jedy-
ne, co przeszkadzało w całko-
witym odczuwaniu klimatu tej 
uroczystości, to dzieci biegają-
ce po korytarzu pomiędzy oso-
bami, które tańczyły. No cóż… 
Taki ponoć przywilej wieku… 
Po klasach przechodził się Ka-
zimierz Wielki. Rzecz jasna, że 
nie zmartwychwstał nasz 
prawdziwy patron. W jego rolę 
wcielił się jeden z uczniów 
gimnazjum. Towarzyszyły mu 
urocze dwórki.  
Cała uroczystość była napraw-
dę fantastyczna! Wszystko się 
udało i nie brakowało świet-
nych atrakcji. Ten dzień na 
pewno zostanie w mojej pa-
mięci. Jedyne co nam pozo-
staje, to czekać do następne-
go roku.                                    

 MM 

„I ja tam 
z gośćmi 

byłam, miód i wino piłam. 
A com widziała i słyszała,  
w tekście umieściłam.” 



Fotorelacja z dnia 
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Jak dobrze znamy swojego patrona? 

U KAZIA NA 
IMIENINACH 

Kilka migawek  

z królewskich imienin:) 

 

1. Złożenie życzeń 

Królowi 

2. Debata  

w wykonaniu 

licealistów 

3. Przekąski  

z królewskiego stołu 

4. Taniec dworski 

5. Orszak królewski 

6. Kącik skazańców 

7. Interaktywna 

lekcja historii  

w bibliotece  G/LO 

8. Nauka pisania gęsim 

piórem w bibliotece SP 

9. Słodkości ufundowane 

przez dyrekcję szkoły:) 

Więcej zdjęć na stronie: http://zsoslomniki.pl/lo/index.php/wydarzenia/166-imieniny-krola-kazimierza-wielkiego 

Nasza redakcja postanowiła sprawdzić czy znamy patrona naszej szkoły. Dlatego też przeprowadziłyśmy mini ankietę wśród 
uczniów gimnazjum i liceum. Ankietowanym zadałyśmy cztery pytania. Ażeby sprawdzić czy nasze działania związane  
z imieninami Króla wpłynęły na podniesienie wie-
dzy, kolejną grupę uczniów przepytałyśmy  dzień po 
… Patrząc na skalę procentową możemy stwierdzić, 
że uroczystość pozytywnie wpłynęła na naszą wie-
dzę. Przed nią była dostateczna, teraz jest dobra:)  
Dlatego tez czekamy na kolejną imprezę tego typu , 
bo po pierwsze to dobra zabawa, po drugie uczymy 
się i po drugie staje się po pierwszym :) 
 
Paulina, Weronika, Małgosia, Emilka Oj warto było 

odwiedzić w tym 

dniu szkołę:) 

Ilość poprawnych odpowiedzi PRZED PO 

Jak długo żył Kazimierz Wielki? 70 % 100 % 

Ile miał żon? 50 % 70 % 

Czy miał dzieci? 60 % 80 % 

Co wybudował w Słomnikach? 40 % 50 % 



Kazimierz Wielki - Jaki był? 

niającego ją od wsi, po-
wstanie parafii z nowo 
wzniesionym przez króla 
kościołem oraz możli-
wość sprawowania samo-
dzielnych rządów nad 
miastem w zakresie ad-
ministracji i sądownic-
twa. Mieszkańcy otrzy-
mali ponadto wolność, 
gdyż do tej pory zmuszeni 
byli do pracy na rzecz kró-
la bez możliwości opusz-
czenia nadanej przez nie-
go ziemi, z której się 
utrzymywali. Otrzymali,  
a tak naprawdę nabyli na 
własność działki wraz  
z ogrodami oraz pola 
uprawne. Mogli zajmo-
wać się rzemiosłem i han-
dlem. Miasto posiadało 
znakomite warunki do 
rozwoju gospodarczego. 
Usytuowane na przecięciu 
ważnych szlaków handlo-
wych posiadało ogrom-
nych rozmiarów rynek, 
gdzie można było swo-
bodnie handlować. Od 
tego czasu do dziś nie 
zmieniła się wielkość mia-
sta ani jego główne zało-
żenia urbanistyczne 
(szachownicowy układ  
z rynkiem). Król dał zatem 
podwaliny dla rozwoju 
miasta, które dzięki nie-
mu istnieje od ponad 658 
lat. Słomniki były jednym 
z ponad 100 miast jakie 
założył Kazimierz Wielki. 
Król krytykowany był za 
to, iż nie odzyskał Śląska i 
Pomorza Szczecińskiego, 
za nieprzyzwoity sposób 
prowadzenia się oraz za 
brak męskiego potomka, 
mogącego objąć po nim 
tron.  

Według mnie zasługi kró-
la przewyższają na 
wskroś to, czego nie uda-
ło mu się dokonać, zaś 
jego życie osobiste nie 
miało wpływu na polity-
kę, a dzięki chęci za-
dośćuczynienia za nie do 
końca moralny sposób 
życia Polska zyskała wiele 
pięknych ekspiacyjnych 
kościołów, ufundowa-
nych przez króla. Ponadto 
Kazimierz Wielki zabezpie-
czył na wypadek bezpo-
tomnej śmierci polski 
tron, który na mocy wcze-
śniejszego układu miał 
objąć król węgierski Karol 
Robert Andegaweński, 
szwagier króla, żonaty  
z siostrą Kazimierza Wiel-
kiego Elżbietą, lub ich po-
tomkowie, czyli de facto 
siostrzeńcy królewscy, 
Piastowie po kądzieli. I tak 
po śmierci Kazimierza 
Wielkiego na tronie pol-
skim zasiadł syn Elżbiety 
Ludwik Andegaweński, 
król Węgier, faktyczne 
rządy sprawowała jednak 
Elżbieta, jako polska re-
gentką. W kilka lat po jej 
śmierci na tronie polskim 
zasiadła jej wnuczka Ja-
dwiga Andegaweńską. Jej 
panowanie z ożenionym z 
nią Wielkim Księciem Li-
tewskim Władysławem, 
zapoczątkowało panowa-
nie drugiej polskiej kró-
lewskiej dynastii Jagiello-
nów i wprowadziło Pol-
skę w Złoty Wiek. 
 

Klaudia Skrężyna 

Zespół Szkół Ogólno-

kształcących w Słomni-
kach nosi imię króla Kazi-
mierza Wielkiego, który 
panował w latach 1333-
1370. Był ostatnim władcą 
z dynastii Piastów na pol-
skim tronie. Król ten zy-
skał już w XVI wieku przy-
domek Wielki dzięki roli 
jaką odegrał w historii 
Polski. Odziedziczył świe-
żo zjednoczony przez 
swego ojca, króla Włady-
sława Łokietka słaby jesz-
cze kraj, po długim okre-
sie rozbicia dzielnicowego 
(1138-1320), przez co 
otrzymał niełatwe zadanie 
utrwalenie Polski jako 
królestwa i unifikacji pań-
stwa. Z zadania wywiązał 
się znakomicie.  
Za jego panowania tery-
torium Polski wzrosło 
trzykrotnie, kraj wszedł 
na międzynarodową are-
nę jako silne Państwo. 
Kazimierz Wielki przepro-
wadził szereg reform  
w administracji, wojsku, 
sądownictwie, założył 
Akademię Krakowską 
(dzisiejszy Uniwersytet 
Jagielloński). Za jego pa-
nowania skarb królewski 
był pełny, a kraj rozwijał 
się gospodarczo. 
Króla Kazimierza Wielkie-
go można uznać za ojca 
założyciela miasta Słom-
niki. Gdyby nie on Słomni-
ki byłyby jedną z licznych 
w okolicy wsi. Gdy ok 
1350 r. władca nadał 
Słomnikom średzkie pra-
wo miejskie, dla miejsco-
wości oznaczało to uzy-
skanie nowego układu 
urbanistycznego, wyróż-

Włóczykij  
KILKA FAKTÓW  

Z ZYCIA WŁADCY 

Klaudia Skrężyna z 
domu Kaczor - kiedyś 
uczennica LO w 
Słomnikach, 
absolwentka roku 
2001, a obecnie 
historyk, dziennikarka, 
autorka „Monografii 
Słomnik” ,   
doktorantka 
Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. 
KEN w Krakowie, gdzie 
przygotowuje 
rozprawę doktorską na 
temat Słomnik i 
słomnickiego klucza 
dóbr królewskich do 
końca XVIII w. 

Przekroczyć bramę czasu,   
w poszukiwaniu drogi  

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

to dewiza  
ZDOBYWCÓW MARZEŃ 



Rok 1 Numer 3—WYDANIE SPECJALNE 
SŁOMNIKI MIASTO 

KAZIMIERZA 

Ze wspomnień absolwenta  

pomocniczego, uległo zwię-
kszeniu, a potem…'było jak 
było'' historia się potoczyła. 
DW: Czy uważa Pan, że była 
to dobra decyzja, czy lepiej 
byłoby gdyby nasza szkoła 
nosiła inne imię? 
TĆ: Nad tym można zawsze 
dyskutować, ponieważ nie 
ma tak, że jednym imieniem 
zadowoli się wszystkich Tak 
jest z nazwami ulic, placów 
czy mostów. Zawsze znajdą 
się zwolennicy i przeciwnicy. 
Ciężko jest określić czy było-
by lepiej, czy gorzej, nato-
miast w tym przypadku wy-
daje mi się, że jest to dobry 
patron, ponieważ jest fun-
datorem naszego miastecz-
ka, dlatego decyzja ta jest 
jak najbardziej słuszna.  
DW: Wiemy, że Pana wy-
chowawczynią była Pani 
Małgorzata Sowa. Prosimy 

o kilka słów wspomnień. 
TĆ: Jeżeli było jakiekolwiek 
wydarzenie, chociażby  
w luźny sposób związane  
z historią to, to wydarzenie 
nigdy nie przechodziło bez 
echa. Pani Małgorzata Sowa 
była w tym czasie nie tylko 
wychowawcą ale i opieku-
nem Samorządu Uczniow-
skiego, dlatego też organi-
zowała życie szkoły poprzez 
akcje, konkursy, programy 
artystyczne.  Szkoła tętniła 
życiem a my—nasza klasa  
i Samorząd Uczniowski na-
dawaliśmy wielu sprawom 
bieg.   
DW/PS: Dziękujemy za roz-
mowę. 
TĆ: Dziękuję 
Rozmowę z panem Toma-
szem Ciałowiczem przepro-
wadziły Patrycja i Domi-
nika  

DW/PS: Dzień dobry panie 

Tomaszu, z okazji imienin 

króla Kazimierza Wielkiego 

chciałyśmy zająć panu kilka 

chwil. 

TĆ: Witam. Bardzo proszę, 

zaczynajcie.  

DW: Jak pan myśli, czym za-
służył się Kazimierz Wielki, by 
zostać patronem naszej szko-
ły? 
TĆ: Wpływ na wybór  patrona 
miało przede wszystkim to, że 
Kazimierz Wielki nadał prawa 
miejskie Słomnikom i wielu 
innym okolicznym miastecz-
kom. Przysłużył się tym, że 
Słomniki stały się miastem 
królewskim, świadczącym 
usługi dla miasta Krakowa i 
całego dworu królewskiego. 
Za panowania Kazimierza 
Wielkiego, znaczenie Słomnik, 
jako tak zwanego ośrodka 

Tomasz Ciałowicz - 
kiedyś uczeń LO w 
Słomnikach, 
przewodniczący Samorządu 
Uczniowskiego, absolwent 
roku 2000, obecnie 
sekretarz gminy Słomniki, 
przewodniczący GKRPA.    

Ważne dokonanie Kazimierza 
Wielkiego ....to nadanie Słomni-
kom praw miejskich 
Epoka w, której żył Kazimierz 
Wielki... ciekawa, emocjonująca i 
pełna wyzwań. 
Historia nadała mu miano Wiel-
ki... dlatego, że dbał o stały roz-
wój całego kraju. 
Słynne powiedzenie dotyczące 
króla Kazimierza Wielkie-
go ....„Zastał Polskę drewnianą, 
zostawił murowaną.''  

Festiwal Kazimierzowski w Słomnikach  
Rozmowa z  
Alicją Biczysko - 
polonistką, od 2009 
roku dyrektor 
Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury  
w Słomnikach 

W Słomnikach od kilku lat 
organizowany jest Festiwal 
Kazimierzowski. Dzisiaj na 
ten temat rozmawiamy  
z panią Alicją Biczysko, 
dyrektor MGCK. 
R: Skąd wziął się pomysł 
na Dzień Kazimierzowski?  
AB W 2012r. Małopolski 
Instytut Kultury, zapropo-
nował nam organizację Dni 
Dziedzictwa Kulturowego.   
Za każdym razem festiwal 
jest inny, ale za każdym 
razem, mam nadzieję, że 
ciekawszy.  
R: Dlaczego właśnie w ta-
kim stylu?  
AB: Ponieważ jesteśmy 
miastem Kazimierza Wiel-
kiego i mamy bardzo boga-
tą historię.  
R: Kto wspiera Panią w 
organizacji takich imprez?  

AB:  Jest to praca całego naszego 
zespołu. Zyskujemy wsparcie 
województwa małopolskiego, 
powiatu krakowskiego. Wspiera-
ją nas stowarzyszenia twórcze 
np. Żywa Pracownia, Ceramika 
bez granic. Współpracujemy  
z zespołem Muzyki Dawnej.  
R: Czy jest to łatwe?  
AB: W żadnej pracy nie chodzi  
o to by było łatwo, tylko aby było 
ciekawie.  
R: Z jakimi trudnościami spotyka 
się pani najczęściej?  

AB: Pewnym ryzykiem jest jedy-
nie pogoda, na którą nie mamy 
wpływu.  
R: Czy mogłaby Pani podzielić się 
z nami wspomnieniami z ubie-
głych lat?  
AB: Mam wiele wspomnień. Zaw-
sze następnego dnia po festiwalu 
dostaję wiele maili z podziękowa-
niami, co oznacza, że  impreza 
była udana. I to jest chyba najmil-
sze.. 

Rozmowę przeprowadziły:  
Karina, Weronika, Klaudia 

 
Więcej informacji na stronie: 
http://www.mgckslomniki.pl 



Zachęcamy do wędrowania i podróżowania po najbliższych nam 
okolicach i przy okazji do odkrywania śladów z życia naszego 
PATRONA:) 

Szlakiem Kazimierza Wielkiego 

Włóczykij  
PROPOZYCJA 
WYCIECZEK 

Słomniki – 
miasto w województwie małopolskim, 23 km. od 
Krakowa,   było miastem królewskim Korony Kró-
lestwa Polskiego. Pierwsze wzmianki historyczne 
o Słomnikach jako osadzie myśliwskiej i stacji 

kupieckiej pochodzą z 1287. Prawa miejskie  
w roku 1358 nadał król Kazimierz Wielki.  
Z tego okresu pochodzi, zachowany do tej pory, 
układ architektoniczny rynku na planie kwadratu 
o powierzchni 1,75 ha. 
W Słomnikach gościli: 
1392 – Królowa Jadwiga  
1420 – król Władysław Jagiełło 
1447 – król Kazimierz IV Jagiellończyk 
1548 – król Zygmunt Stary 
1794 – Tadeusz Kościuszko 

„...zastawszy Polskę glinianą, drewnianą i nieschludną, pozostawił ją Kazimierz Wielki 
murowaną, ozdobną i wspaniałą...”        Jan Długosz 

PROPOZYCJA 1 

Wiele zamków wzniesionych za panowania Kazimierza Wielkiego to obecnie już ruiny. Szlak Orlich Gniazd  to linia 

obronnych zamków i warowni wybudowanych przez Kazimierza Wielkiego. Długość trasy turystycznej wynosi około 169 km 
i biegnie z Krakowa do Częstochowy. Mówi się, że jest to jeden z najciekawszych szlaków turystyczno-krajoznawczych  
w Polsce. Warto wybrać się z klasą na  wycieczkę 2-3 dniową z noclegiem w Grodzisku (cena za dobę z całodziennym wyży-
wieniem (FB) wynosi 55 złotych od osoby, sam nocleg (B) to 35 złotych. Rezerwacja: 794 767 721 , grupy do 40 osób).  

PIESKOWA SKAŁA   GRODZISKO                           OJCÓW                                             RABSZYN 

 
OGRODZIENIEC                                                    BOBOLICE                                             MIRÓW                                             OLSZTYN 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_kr%C3%B3lewskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_Kr%C3%B3lestwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_Kr%C3%B3lestwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_miejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_III_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jadwiga_Andegawe%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_II_Jagie%C5%82%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_IV_Jagiello%C5%84czyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_I_Stary
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko


PROPOZYCJA 2 
Kraków - STARE MIASTO. Naszą wyciekę zaczniemy od Rynku 
Kleparskiego lokowanego przez Kazimierza Wielkiego w 1366 roku. Dalej 
udajemy się pod Collegium Maius a stąd do Rynku Głównego. Tu  warto 
zatrzymać się pod Sukiennicami, kościołem Mariackim, Kamienicą Szarą, 
Kamienicą Hetmańską i Kamienicą Wierzynka . Dalej nasz szlak wiedzie 
ulicą Grodzką i Kanoniczą wprost na Wzgórze Wawelskie. W Katedrze 
musimy zatrzymać się na dłużej by przy nagrobku Kazimierza Wielkiego 
chwilę pomyśleć i oddać mu hołd modlitwą i bukietem kwiatów .  

Rok 1 Numer 3—WYDANIE SPECJALNE 
PROPOZYCJA 
WYCIECZEK 

PROPOZYCJA 3 
Kazimierz - Miasto Kazimierz pod Krakowem (Casimirus), obecnie jego 
dzielnica, istnieje dzięki lokacji króla Kazimierza z 1335 r. i nosi jego imię. Co 
krok można tu natrafić na pamiątki z królem związane. Zacznijmy od Placu 
Wolnica, dawnego rynku miasta  Kazimierza oraz domu Esterki przy 
Krakowskiej 46. Król ufundował tu dwa kościoły, imponujące wielkością  
i pięknem gotyckiej architektury: Kościół Bożego Ciała i Kościół św . Kata- 
rzyny. Będąc tu warto zapoznać się bliżej z kulturą krakowskich Żydów, gdyż 
znajdują się tu dwa kirkuty i siedem Synagog.  

My te trasy już znamy—CZAS NA WAS:) 

Propozycja 2 i 3 to wycieczki jednodniowe do Krakowa. Kraków to miasto królewskie, 
które wiele zawdzięcza Kazimierzowi Wielkiemu. Najtaniej i najszybciej do Krakowa 
dojedziecie pociągiem—koszt około 6 złotych w obie strony. Po Krakowie 
oprowadzi was pani Asia Kuchta, licencjonowany przewodnik, którego 
znajdziecie w świetlicy szkolnej. Zatem w drogę...  



 

REGULAMIN 

 

1.Konkurs jest skierowany do 

wszystkich uczniów SP, Gimna-

zjum I LO. 

2.Konkurs ma formę pisemną — 

odpowiedzi  należy przysyłać na 

adres mailowy redakcji:  

zdobywcymarzen@onet.eu  

do 30.04.2016 roku. 

3. Długość nadesłanych tekstów 

powinna mieścić się w zakresie 

od 150 do 200 słów i zawierać  

opis 5 podobieństw pomiędzy 

przedstawionymi zdjęciami. 

4.  Komisja konkursowa oceni na-

desłane prace biorąc pod uwagę 

kreatywność, styl oraz popraw-

ność językową. 

Znajdź 5 podobieństw pomiędzy zdjęciami  
Na autorów najciekawszych prac czekamy do 30 kwietnia.  

Nagroda główna— 2-dniowy biwak 

KONTAKT: 

ZSO w Słomnikach 

ZDOBYWCYMARZEŃ 

os. Świerczewskiego 2 

sala 16n 

32-090 Słomniki 

mail: 

zdobywcymarzen@onet.eu 

 www.zsoslomniki.pl 

UWAGA 

KONKURS 

 O NAS  

 Działamy od września 2015 roku 

 Zrzeszamy uczniów klasy VI SP, oraz gimnazjalistów i licealistów 

 Spotykamy się 1 x w miesiącu  

 Prowadzimy stronę www, kwartalnik Włóczykij i gazetkę na II p.n. 

 Stronę www prowadzą: Jakub Jędrychowski, Antoni Jednaki, Filip Słota 

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

Emilia Kura, Paulina Jęrychowska, Małgorzata Wójcik, Dominika Warszewska, Patrycja 

Słupek, Katarzyna 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 y d a n i e  s p e c j a l n e  

5. Nagrody: 

I miejsce  —  dyplom, wycieczka na 2-dniowy biwak  

II i III miejsce  —  dyplomy, nagrody rzeczowe.  

6. Najciekawsza praca zostanie opublikowana w czerwcowym numerze „Włóczykija.” 

7. Wszelkich informacji udzielają panie: Natasza Łączny i Barbara Waszuk. 

W numerze wykorzystano zdjęcia   : na str. 5 (MaszoBieg Kazimierzowski) - strona zsoslomniki.pl/sp,  na str. 8 zdjęcie Klaudii Skrężyny ze strony 
http://mgckslomniki.pl, na str. 9 (Piknik Kazimierzowski) - MGCK w Słomnikach, na str. 10 - 5 zdjęć z Wikipedii,  oraz mapę Polski za czasów Kazi-

mierza Wielkiego ze strony http://wlaczpolske.pl. Zdjęcia z archiwum MGCK wykorzystano za zgodą pani dyrektor MGCK w Słomnikach. 
Pozostałe zdjęcia wykonali członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła Turystyki-ZDOBYWCY MARZEŃ. 


