
Kim jest Włóczykij? 

Cytując Wikipedię Włóczykij  to 

”..najlepszy przyjaciel Muminka, syn 

Joka, przyjaciela Tatusia Muminka. 

Lubi rozmyślać, grać na harmonijce  

i palić fajkę, uwielbia dobrą kawę, jest 

osobą, która woli samotność niż prze-

bywanie w gronie przyjaciół, ale mi-

mo to jest przyjacielski, empatyczny  

i mądry. Lubi piesze wędrówki, niena-

widzi wszelkich zakazów.” 

Co nas łączy z Włóczykijem? 

Zamiłowanie do podróży. Jesteśmy 

otwarci, przyjacielscy i empatyczni, 

dlatego też większość z nas działa rów-

nież w Szkolnym Kole Wolontariatu. 

Szukamy pomysłu na logo 

Kazimierz zaprasza na imieniny :) 

Kim jest Kazimierz? 

Wszyscy go doskonale 

znacie, spotykacie się z nim 

każdego dnia przekracza-

jąc mury szkoły. Może cza-

sem zapomnicie się Mu 

ukłonić, ale on zawsze na 

Was patrzy i wita uśmie-

chem.  

Dzisiaj Kazimierz zaprasza 

Was na swoje imieniny, 

które choć troszkę spóźnio-

ne będą świętowane hucz-

nie, z iście królewskim ja-

dłem, tańcem dworskim i 

śmiechem. Już zapewne 

wszyscy wiecie, że chodzi 

o naszego patrona Króla 

Kazimierza Wielkiego.  

22 marca wspólnie bę-

dziemy świętować Dzień 

Patrona a w programie 

między innymi: 

1. Degustacja przystawek 

i  p r z e k ą s e k  

z królewskiego stołu; 

2. Taniec dworski; 

3. Debata prowadzona 

przez starszyznę szko-

ły; 

4. K o r o w ó d  p r o s t o  

Ważne tematy: 
 

 Jak spełniają się marzenia?   

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad  z burmistrzem 

PAWŁEM KNAFLEM –str.2 

 „Dostrzegać piękno”.—

konkurs fotograficzny 

 Mamy pierwszy certyfikat        

 DZIEŃ PATRONA 

W tym numerze: 

Marzec 2016 rok Rok 1, numer 2 

Z D O B Y WC Y  M A R Z E Ń  

Czy Włóczykij w rajdowych 

butach to dobre logo na-

szego Koła? 

Czekamy na Wasze odpowie-

dzi i pomysły pod adresem: 

zdobywcymarzen@onet.eu 

z zamku królewskie-

go; 

5. Selfie z królem; 

6. I wiele innych atrakcji. 

Przyjdź do Króla na 

imieniny, nie zapomnij  

o odpowiednim stroju  

z średniowiecznych 

czasów, włącz się do 

zabawy, a nagroda Cię 

nie minie. Król zawsze 

hojnie wynagradza 

wiernych i oddanych 

poddanych:) 

 

Włóczykij 

Jak spełniają się marze-
nia?  

Z pamiętnika Martyny. 

Jaka jest moja szkoła? 

Ferie nie muszą być nud-
ne. 

Ulubieńcy miesiąca 

Nasz WOLONTARIAT. 

Podziemny Kraków 

Konkurs fotograficzny. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muminek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muminki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatu%C5%9B_Muminka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Harmonijka_ustna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Empatia


Dnia 22 lutego udałyśmy się Urzędu 
Miejskiego w Słomnikach by bliżej 
poznać pana Burmistrza  i porozma-
wiać na temat pasji związanych z 
uprawianiem turystyki. Burmistrz 
Paweł Knafel przyjął nas bardzo cie-
pło w swoim gabinecie i sprawił, że 
początkowy stres szybko minął a 
rozmowa przybrała niemal partner-
ski charakter. Pragniemy przedsta-
wić Wam włodarza naszej gminy z 
nieco innej strony – bez krawata i 
garnituru, za to w wygodnych bu-
tach, z plecakiem i uśmiechem na 
twarzy. Ale zacznijmy może od sa-
mego początku…. 
KW – Witamy Panie Burmistrzu. 
Jesteśmy członkami Szkolnego Koła 
Turystki ZDOBYWCY MARZEŃ  i pra-
gniemy z Panem dzisiaj porozma-
wiać o pasji podróżowania. Kiedy 
zaczęła się u Pana rozwijać pasja 
podróżnika? 
Burmistrz PK - Moja prawdziwa 
przygoda związana z podróżowa-
niem zaczęła się podczas studiów, 
kiedy to  do Klubu „Włóczęgów.” 
KW - Czy w Pana wspomnieniach są 
osoby, które miały wpływ na rozwi-
janie w Panu pasji podróżowania?  
Burmistrz PK - W jednej z moich 
pierwszych podróży uczestniczył mój 
kolega Mariusz. Muszę Wam się jed-
nak przyznać, że najlepszym kompa-
nem moich wypraw jest moja żona. 
KW - Które ze zwiedzonych miejsc, 
który z przebytych szlaków zapadł 
najbardziej w Pana pamięci i dlacze-
go?  
Burmistrz PK – Moja pasja związana 
z turystyką w ciągu lat ulegała róż-
nym przemianom. Kiedyś to były 
głównie góry, teraz uprawiam tury-
stykę pielgrzymkową. Są to wyjazdy 
krajowe i zagraniczne. Jest wiele 
takich miejsc, które na zawsze pozo-
staną w mojej pamięci. Jeżeli chodzi 
o turystykę górską, to najpiękniejsze 
widoki są z Sokolicy na Przełom Du-
najca. Dla mnie nie ma piękniejszego 
widoku niż ten w Pieninach.  Kolejne 
niezapomniane miejsca to Rusinowa 

Polana z widokiem na Tatry, Sarnie 
Skałki w Tatrach no i oczywiście Po-
łoniny w Bieszczadach. Turystyka to 
nie tylko góry. Są w Polsce, całkiem 
niedaleko miasteczka, które przycią-
gają swoją atmosferą i zabytkami. To 
na przykład Sandomierz i  Kazimierz. 
Jeśli chodzi o Europę, to prawdziwą 
perełką jest dla mnie Dubrownik, do 
którego zawsze, ilekroć mam możli-
wość wracam.  
KW - Co zawsze musi znaleźć się w 
Pana plecaku?  
Burmistrz PK – Teraz rzadko już po-
dróżuję z plecakiem, ale kiedyś zaw-
sze miałem wszystko co mogło być 
przydatne podczas wędrówek. Najle-
piej wyposażony miałem plecak na 
trampingu w Grecji, począwszy od 
benzyny, kuchenki, zupek w proszku, 
konserw no i oczywiście na śpiworze 
kończąc. 
KW - Jakich rad dotyczące podróżo-
wania udzieliłby Pan naszym rówie-
śnikom? 
Burmistrz PK – Podróżując zawsze 
należy przemyśleć cel i trasę tak by 
były dostosowane do naszych możli-
wości. Nie jest wstydem zawrócić i 
nie jest wstydem poprosić o pomoc 
gdy jej potrzebujemy. Zawsze nale-
ży zadbać o ubiór, odpowiednie 
obuwie i dobre wyposażenie nasze-
go plecaka, w którym powinno zna-
leźć się coś na deszcz, coś na zimno, 
tabliczka czekolady oraz podstawo-
wa apteczka i … dobry humor a przy-
jaciel u boku.  
AZ – By nasi czytelnicy mogli Pana 
poznać lepiej prosimy o dokończe-
nie rozpoczętych przez nas zdań : 
Nie wyobrażam sobie urlopu bez 
WYJAZDU Z DOMU.  
Miejsca do których się udaję są dla 
mnie WAŻNE I PIĘKNE. 
Najbardziej u nowo poznanych ludzi 
cenię SZCZEROŚĆ. 
Na bezludną wyspę zabrałbym ŻO-
NĘ I KSIĄŻKĘ. 
Marzenie dla mnie to DOBRY SRZĘT 
FOTOGRAFICZNY, KTÓRY POZWOL-
MI UWIECZNIĆ WSPOMNIENIA Z 

PODRÓZY W BARDZO DOBREJ JAKOŚCI. 
Mam marzenie by  POJECHAĆ DO ZIEMI 
ŚWIĘTEJ. 
ZDOBYWAĆ MARZENIA ZNACZY REALI-
ZOWAĆ SIĘ, REALIZOWAĆ SWOJE PASJE, 
WZBOGACAĆ SIĘ, BUDOWAĆ SWOJĄ 
TOŻSAMOŚĆ – SWOJĄ OSOBOWOŚĆ.. 
BW – Na sam koniec pytanie kieruję do 
Pana , jako do burmistrza naszego mia-
sta – proszę przybliżyć nam plany inwe-
stycyjne związane z zagospodarowaniem 
turystyczno-rekreacyjnym naszej gminy 
w ciągu najbliższych 4-5 lat. 
Burmistrz PK – Zależy mi na tym by nasza 
gmina była dobrym, wygodnym miejscem 
do życia oraz by stała się atrakcyjna dla 
odwiedzających ja gości, dlatego tez dużo 
myślę o inwestycjach rekreacyjno-
turystycznych. Planowane jest stworzenie 
terenu rekreacyjno-sportowego na tere-
nie dawnego placu przy ulicy 3-go maja. 
Powstanie tam siłownia zewnętrzna i 
skate park. Ten teren rekreacyjny połą-
czony by był z ulicą Kolejową i E-7 prome-
nadą ciągnącą się wzdłuż Szreniawy i 
Młynówki.  Kolejny projekt to kąpielisko 
rekreacyjne  przy stawach w Januszowi-
cach. Z tyłu hali sportowej planujemy ca-
łoroczne lodowiska ze sztuczną na-
wierzchnią , tak by obiekt służył i łyżwia-
rzom i tym, którzy jeżdżą na rolkach. Je-
steśmy w fazie przygotowywania projektu 
wraz z innymi ośmioma gminami, tras 
rowerowych od Krzeszowic przez Sułoszo-
wą, Jerzmanowice, Skałę, Iwanowice, 
Słomniki, Miechów, aż do Charsznicy – 87 
kilometrów. Stworzyliśmy trasy do nordic
-walkingu z Zalesia do Słomnik. Planujemy 
odtworzyć boiska wielofunkcyjne w Kaci-
cach, Prandocinie i na placu zabaw w 
Słomnikach. O basenie myślę,  szukam 
nowych rozwiązań ale ważniejsze jest dla 
mnie spełnienie podstawowych potrzeb 
mieszkańców, dlatego na tą chwilę uwa-
żam, ze niezbędny jest w Słomnikach 
ośrodek zdrowia, a w Niedźwiedziu szko-
ła.  
KK- Dziękujemy za rozmowę i jeszcze 
tylko prosimy o wspólne zdjęcie. 
 

Jak spełniają się marzenia?  

 

Wywiad z Burmistrzem Gminy Słomniki – panem Pawłem Knaflem - przeprowadziły: Karolina Wolny – KW, Aleksandra 
Zygmuntowicz – AZ, Karina Komenda – KK przy wsparciu pani Barbary Waszuk – BW 

Włóczykij 



 

Z pamiętnika Martyny… WARSZTATY DZIENNIKARSKIE  

Rok 1, numer 2 

W lutym w naszej szkole 

odbyły się warsztaty dzien-

nikarskie. Niektóre osoby 

przyszły, bo chciały się cze-

goś nowego dowiedzieć, a 

innym chodziło o uniknięcie 

czterech lekcji. Niezależnie 

jednak od intencji chyba 

wszystkim się podobało. 

Mnie niestety choroba unie-

możliwiała pełny udział w 

zajęciach, czego zdzierżyć 

nie mogłam. I ucierpiała też 

na tym moja opinia, bo 

szczerze mówiąc nie spra-

wiałam wrażenia zbyt roz-

garniętej… 

Sam początek warsztatów 

nie zapowiadał się najcieka-

wiej – typowe ćwiczenia 

integracyjne (nie cierpię!), 

przedstawianie się i wypisy-

wanie skojarzeń. Myślałam, 

że będzie nudno, ale potem 

okazało się, że jest całkiem 

fajnie. 

„Chciałabym poznać nowych 

ludzi i dowiedzieć się cze-

goś nowego” – co prawda 

brzmi to raczej niewiary-

godnie, bo „Zdobywcy ma-

rzeń” znają się już od dłuż-

szego czasu, ale jakoś trze-

ba było zacząć… Z każdą 

chwilą było już tylko lepiej. 

Pod koniec warsztatów 
dobraliśmy się parami i 
trójkami, a naszym 
zadaniem było 
przeprowadzenie 
ze sobą wywia-
dów. Mogliśmy 
pozostać sobą, lub 
wcielić się w do-
wolną osobę. Na-
sza grupa postano-
wiła, że nikogo nie będzie 
udawać, co nie wyszło naj-
lepiej… Z planów o zdoby-
ciu nowych informacji na 
swój temat nic nie wyszło i 
skończyło się na komplet-
nym rozstrojeniu nerwo-
wym mojej koleżanki, która 
„wychodziła z siebie” za 
każdym razem, kiedy na 

jakieś pytanie wzruszały-
śmy ramionami i odpowia-
dałyśmy „nie wiem”. No 
patrząc na to z perspekty-
wy tygodnia, z czystym 
sumieniem mogę tylko 
powiedzieć, że wstyd mi za 
naszą kreatywność, bo my 
naprawdę jesteśmy pomy-
słowe  

Pierwsza 
część warsz-
tatów była 
bardziej teo-
retyczna. W 
trakcie dru-
giej części, 
tworzyliśmy 
gazetę. 
Oprócz ko-

rzyści wynikających z sa-

mych warsztatów i wielu 

możliwości poznania tajni-

ków dziennikarstwa, 

ogromnym plusem jest 

czas ich trwania i usytuow-

anie w moim planie lekcji… 

 

W trakcie warsztatów 

odpowiadaliśmy na różne 

pytania i spisywaliśmy 

swoje propozycje na 

działy gazety. 

Zastanawialiśmy się też 

nad przydziałem 

obowiązków. Mnie 

przypadło napisanie o 

warsztatach, ale 

ponieważ skleroza nie 

boli,  piszę to w nocy, 

dzień przed drugą częścią 

zajęć… Spokojnie 

mamuńciu… Znasz mnie 

przeszło trzynaście lat 

 i nadal się do tego nie 

przyzwyczaiłaś??? 

Włóczykij 



Na to pytanie postano-

wiły znaleźć odpowiedź Weronika z Pauliną.   Nasze reporterki prze-

prowadzały ankietę wśród uczniów gimnazjum i liceum. Co nam się w szkole podoba, a co należało-

 

Jaka jest nasza szkoła? 

Ferie nie muszą być nudne  

Na ferie zimowe, wszyscy 
czekali na nie z utęsknie-
niem, gdyż nawet jeśli 
sami nic nie zaplanowali-
śmy wiemy, że nasi nau-
czyciele zawsze postarają 
się nam coś fajnego zor-
ganizować. I tak już pierw-
szego dnia pojechaliśmy 
do Krakowa. Przeszliśmy 
szlakiem szopek krakow-
skich. Odwiedziliśmy ko-
ścioły: Dominikanów, 
Franciszkanów i Mariacki. 
Przypomnieliśmy sobie 
cechy budowli gotyckich, 
podziwialiśmy piękne wi-
traże i freski oraz zatrzy-
maliśmy się na chwilę za-
dumy przy szopce. O go-
dzinie 18.00 przybyliśmy 
do hotelu „Campanile” by 

 
Włóczykij 

W mojej szkole podoba mi się to, że: W mojej szkole nie podoba mi się to, że 

 Mamy sklepik i automat z napojami; 

 Nauczyciele organizują nam fajne wyjazdy; 

 Na piętrach stoją  dozowniki z woda pitną; 

 Wciąż poznajemy nowe koleżanki i kolegów; 

 Panuje przyjazna atmosfera. 

 Towar w sklepiku jest mało zróżnicowany; 

 Jest zbyt mało zajęć rozwijających zainteresowa-
nia i pasje; 

 Nie ma możliwości zakupu precelków;* 

 Jest zbyt mało imprez szkolnych; 

 Nie można korzystać  z telefonów w czasie 
przerw. 

 Mamy małoliczne klasy,  dzięki czemu nauka jest 
bardziej zindywidualizowana; 

 Mamy dobrą kadrę pedagogiczną; 

 Świetnie działa wolontariat; 

 Mamy zajęcia na strzelnicy.; 

 Panuje przyjazna atmosfera.; 

 Szkoła jest doskonale wyposażona. 

 Nawet po osiągnięciu pełnoletniości nie możemy 
wychodzić z budynku w czasie przerw; 

 Kończymy późno lekcje ze względu na zbyt dużą 
ilość zajęć; 

 Brakuje comiesięcznych apeli—spotkań; 

 Brakuje anonimowości 

W górnej części tabeli znajdują się odpowiedzi gimna-
zjalistów. 

Dolne rubryki, to odpowiedzi licealistów. 
 

obejrzeć X Międzyna-
rodowy Konkurs – 
Anioł Bożego Naro-
dzenia. Podziwialiśmy 
piękne stroje uczestni-
ków, wysłuchaliśmy 
koncertu świąteczne-
go a na koniec znaleźliśmy 
czas na rozmowę z uczestnika-
mi i wspólne zdjęcia.  

W ramach projektu Mieć wy-
obraźnię miłosierdzia wolon-
tariusze wraz z „małymi anioł-
kami” udali się na basen do 
Miechowa.  Mogliśmy sprawić 
aby dzieci oderwały się od rze-
czywistości i zapomniały o niej 
chodź na małą chwilkę. Uzy-
skaliśmy fundusze oraz spon-
sorów, którzy sprawili, że wy-
jazd mógł odbyć się bezpłatnie 

dla dzieci jak i wolontariuszy.  

Kolejną atrakcją, jaką zapewni-
li nam nauczyciele był wyjazd 
na lodowisko do Sieciecho-
wic. Nawet nie wyobrażacie 
sobie jak było wspaniale! 
Mróz, pełno śniegu a my śmi-
gamy na łyżwach. Wszyscy 
bawiliśmy się świetnie mimo 
wielu upadków i bolących 
stóp. Dzięki naszym nauczycie-
lom nie nudziliśmy się przez 
pierwsze dni ferii, a to chyba 
dobrze. Według mnie ferie 

Weronika  

Paulina 

Małgosia 

* JUŻ SĄ 



PIOSENKA: Justin Bieber – 
Children 
Ja też jestem zdziwiona że 
Bieber. Nigdy za nim nie 
przepadałam. Jednak tego-
roczny album bardzo przy-
padł mi do gustu Piosenka 
„Children” według mnie jest 
jedną z lepszych znajdują-
cych się na albumie. Tele-
dysk jest świetnie zrobiony. 
Tekst – bardzo mądry. Mimo 
że to nie jest mój styl, sama 
piosenka jest naprawdę nie-
zwykła!  

FILM – Miasto 44 
 

Osoby które mnie znają, 
świetnie wiedzą że uwiel-
biam historię, a co się z tym 
wiąże? Uwielbiam oglądać, 
czytać Wszystko o historii. 
„MIASTO 44” Film który po-
kazuje nam reali okupowa-
nej Warszawy, Powstania W. 
Bardzo dobrzy aktorzy, 
świetna reżyseria. Jeśli jest 
ktoś ciekawy to naprawdę 
serdecznie POLECAM! 

KANAŁ NA YT: NESTER,  
 
Filip… Chyba najbardziej znana 
postać w szkole xD . Filmiki z 
grami i różnymi challenge nagra-
ne przez ucznia naszej szkoły 
tylko na kanale! Wchodźcie! 
Zapraszam na 
wydarzenie na 
fb. „Dobijmy 
kiedyś 1000000 
dla Nestera” 
Damy radę? 
 
 

Ostatni piątek lutego człon-
kowie Szkolnego Koła Tury-
styki spędzili  w Krakowie 
zwiedzając Podziemia Ryn-
ku.  Poznaliśmy nie tylko hi-
storię Krakowa, ale też związ-
ki miasta z najważniejszymi 
ośrodkami handlu i kultury w 
średniowiecznej Europie. 

ULUBIEŃCY MIESIĄCA— L JAK LUTY :) 

Podziemia Rynku Krakowskiego 

Lubimy pomagać—co się działo w ramach wolontariatu  

W ramach działań Szkol-

nego Koła Wolontariatu, 

od stycznia do marca, 

zrealizowaliśmy nastę-

pujące zadania:  

 Wyjazd na basen w 

ramach projektu Mieć 

wyobraźnię miłosier-

dzia—PONAD ZIEMIĄ 

… ZOBACZ … JESTEM; 

 Kwesta w ramach 

Skarbonki Pod Dobrym Aniołem;   

 Zakup i przekazanie leków ; 

 Zbiórka środków opatrunkowych 

Rok 1, numer 2 

 
 
 

Cześć wszystkim! 
Nowa gazetka wiążę 
się z milionami 
pomysłów które 
siedzą w mojej głowie 
odkąd wydaliśmy swój 
ostatni numer 
„Podstawówczaka”.  
Teraz w naszej nowej 
gazetce postanowiłam 
zrobić swoją własną, 
planowaną od dawna 
rubrykę. Co w niej 
będzie? Wszystko co 

CYTAT MIESIACA: SZCZĘŚCIE TO JEDYNA RZECZ KTÓRA SIĘ MNOŻY KIEDY SIĘ JĄ DZIELI 

dla hospicjum; 

 Organizacja warsztatów z rękodzie-

ła artystycznego w ramach projektu 

MWM; 

 Wizyta w hospicjum—spotkanie z 

pacjentami, przekazanie środków 

opatrunkowych; 

 Warsztaty dziennikarskie; 

 Warsztaty—TEOLOGIA CIAŁA W 

EDŁUG JANA PAWŁA II; 

 Wspomnienie Żołnierzy Wyklętych.

  

Weronika  

Patrycja z  

Dominiką 

Emilka 

Kasia 

PIATEK 
… NUDA … 

A MOŻE KRAKÓW 

ZE ZDOBYWCAMI MARZEŃ ….? 

Przekroczyłem BRAMĘ 
CZASU, HURRRAAAAJ 

 

  

KRAKÓW 



O r g a n i z a c j a  

KONTAKT: 

ZSO w Słomnikach - 

ZDOBYWCYMARZEŃ 

os. Świerczewskiego 2 

sala 16n 

32-090 Słomniki 

MAIL: zdobywcymarzen@onet.eu 
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 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, Marty-

na Maćkiewicz, Emilia Kura, Małgorzata Wójcik, Dominika Warszew-

ska, Patrycja Słupek, Katarzyna Nogieć. 

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

Szczepaniak,  M. Maćkiewicz, G. Blarowską  

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

S Z K O L N E  K O Ł O  T U RY S T Y K I  -  Z D O B Y W C Y  

UWAGA KONKURS 

 „Dostrzegać piękno” 
„W oczach tkwi siła duszy” – P. Coelho 

Cele i tematyka: 
 rozwijanie zainteresowań i zdolności poprzez głębsze poznanie własnego miejsca za-
mieszkania, jego walorów krajobrazowych, kulturowych i historycznych. 
 popularyzacja sztuki fotografii wśród uczniów, 
 stwarzanie każdemu uczniowi możliwości i warunków na osiągnięcie sukcesu, 
 promocja pozaszkolnej działalności uczniowskiej, 
 prezentacja efektów pracy uczestników konkursu. 
Zasady konkursu: 

 Przystąpienie do konkursu następuje poprzez oddanie w terminie prac fotograficznych. 
 Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejsze zasady, zapewnia, że oddane prace są całkowicie jego 

autorstwa, a Rodzice wyrażają zgodę na prezentowanie prac w szkole i ich publikację w gazecie szkolnej i na 
stronie internetowej szkoły. 

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię. 
 Każda przekazana do konkursu fotografia powinna być wykonana w minimalnym formacie 10cm × 15cm, nakle-

jonej na czarny karton (A5 dla zdjęcia 10cm x 15cm) i zatytułowanej (tytuł zdjęcia, na białym kartoniku należy 
umieścić pod fotografią). 

 Na odwrocie każdej pracy należy umieścić imię i nazwisko autora. 
 Oryginalne fotografie należy również zapisać na pendrive w formacie JPEG. 
 Prace konkursowe oraz pendrive z pracami (do skopiowania) należy składać do organizatora konkursu do 22.03. 

2016 r. 
 Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie w budynku naszej szkoły.  
 Prace zostaną ocenione przez jury w systemie głosowania. Autorzy trzech fotografii otrzymają nagrody oraz dy-

plomy. 
 Organizator może przyznać wyróżnienia, a autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy. 
 Wyniki konkursu zostaną podane na gazetce ściennej II piętra, gazecie szkolnego koła turystyki „Włóczykij” oraz 

na szkolnej stronie internetowej. 
Terminy: 

22.03. 2016r. – oddanie prac  (p. Barbara Waszuk – sala 16n, p. Natasza Łączny – sala 19n) 

25.03.2016r. – ogłoszenie wyników konkursu.  Kwiecień 2016r. – publikacja prac w gazecie „Włóczykij” i na stro-

nie internetowej szkoły.  

Wystawa prac na korytarzu szkolnym. 

Karolina 
redaktor naczelny 


