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Spotkanie, które się odbyło 24 paździer-
nika 2016 r. w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Słomnikach na pewno 
na długo pozostanie w pamięci pracow-
ników szkoły i jej uczniów. W tym bo-
wiem dniu odwiedziła szkołę Pani Prezy-
dentowa Agata Kornhauser-Duda. O  
szczegółach możecie przeczytać na stro-
nie szkoły: http://zsoslomniki.pl/
gimnazjum Naszym redaktorom udało 
się zadać kilka pytań Pani Prezydento-
wej oraz uzyskać dedykację specjalnie 
dla członków Szkolnego Koła Wolonta-
riatu i Szkolnego Koła Turystyki. 

Agata Kornhauzer-Duda 

Włóczykij  

SPOTKANIE Z PANIĄ AGATĄ KORNHAUSER—DUDĄ—PREZYDENTOWĄ RZECZPOSPOLITEJ POLSKI 

NASZ  GOŚĆ 

Pani prezydentowa  podpisuje swoje zdję-
cie z dedykacją dla SKW i SKT. 

Włóczykij:  Co takiego podoba się 
pani w nowym życiu, a co chciała-
by pani zmienić? 
Pierwsza Dama: Powiem otwar-
cie, że dla mnie to jest trudna rola. 
Musiałam pogodzić się z rezygna-
cją z pracy zawodowej., z pracą 
która dawała mi wiele satysfakcji i 
spełnienia. Piękne jest  jednak to, 
że spotykam się z  ludźmi dzięki 
którym mogę pomagać innym. 
Obserwuje prace fundacji, wspie-

ram akcje charytatywne,  dostrze-
gam jak wielu jest tych, którzy niosą 
pomoc. Poznaję też pracę  szkół—tak 
jak dzisiaj Waszą.  
Włóczykij:  Czy według pani spełnia-
nie marzeń jest łatwe?  
Pierwsza Dama: To zależy, jakie są 
marzenia. Jeśli są takie, które da się 
łatwo zrealizować to tak, ale jeśli są 
to takie, do których długo się docho-
dzi, to pewnie jest to o wiele trud-
niejsze, aczkolwiek się da. 

Włóczykij:  Czy może nam pani po-
dać siedem  słów, które są dla pa-
ni ważne i powinny towarzyszy 
życiu każdego człowieka? 
Pierwsza Dama: Aż siedem? Na 
pierwszym miejscu wymieniłabym 
dobro i dalej tolerancję, mądrość, 
wiedzę, lojalność. Jeszcze dwa? 
Miłość i szacunek są zawsze.  
 
Rozmowę na podstawie nagrania 
spisała Ida Osikowska 
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NASZ  GOŚĆ 

„Rzeczy proste są zawsze najbardziej niezwykłe  
i tylko mędrcy potrafią je pojąć." 

Paulo Coelho 

SPOTKANIE Z PANIĄ AGATĄ KORNHAUSER—DUDĄ—PREZYDENTOWĄ RZECZPOSPOLITEJ POLSKI 



„Ojczyzna to kraj dzieciństwa  
Miejsce urodzenia  
To jest ta mała najbliższa Ojczyzna 
Miasto miasteczko wieś  
Ulica dom podwórko 
Pierwsza miłość  
Las na horyzoncie … Groby …” 

Tadeusz Różewicz 
 

Szkoła jest jak kipiący kocioł,  
w którym warzymy danie na królew-
ski stół. Ważne jest, by je doprawić 
tak, aby zaostrzyć smak, podkreślić 
jego wyjątkowość, a przy tym nie 
zepsuć. Postanowiliśmy podjąć sze-
reg planowych działań mających na 
celu podniesienie świadomości pa-
triotyzmu związanego z małą i dużą 
Ojczyzną poprzez pielęgnowanie tra-
dycji narodowych, poznawanie dzie-
dzictwa narodowo-kulturowego i za-

szczepienie poczucia dumy narodo-
wej. 
 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA 

Happeningi: 

1. Jeszcze nie umarła – wspomnienie 
września – dzień mundurowy, wspól-
ne śpiewanie pieśni z okresu walk. 

2. Czytamy Sienkiewicza – włączenie 
się w ogólnopolską akcję czytania 
dzieł narodowych. Uczniowie, nau-
czyciele i zaproszeni goście czytają 
fragmenty „Quo Vadis”. 

3. Debata "Moja Mała Ojczyzna" – 
spotkanie społeczności szkolnej  
z emerytami, politykami i wolontariu-
szami.  

4. My Pierwsza Brygada –pieśni pa-
triotyczne, krótka inscenizacja. Marsz 
ulicami Słomnik. 

5. Hej kolęda, kolęda – happening  

z kolędą  w tle. 

6. Dzień książki i rękodzieła – w poszu-
kiwaniu pasji. 

7. „Nie dajmy zginąć poległym” – Pa-
mięć o Żołnierzach Wyklętych. 

8. Królewskie imieniny – Dzień Patrona 
– przybliżenie uczniom sylwetki patrona 
szkoły, króla Kazimierza Wielkiego po-
przez debatę, wystawę, naukę tańców 
dworskich i degustację przekąsek  
z królewskiego stołu.  

9.  3-maja – happening – Szkolny Rajd  
z piosenką patriotyczną w tle. 

10. Pola Nadziei - POMAGAM. 

11. Jan Paweł II – świętość jest w każ-
dym z nas.  
Projekt otrzymał dofinansowanie,  
w kwocie 5000 złotych i stał się pod-
stawą do wdrożenia NNOWACJI PE-
DAGOGICZNEJ. 

potrzeb, nazywania swoich emocji  
i rozwijania pasji prowadzi do nawią-
zania dialogu między emocjami, my-
śleniem i zachowaniem. Zmieniając 
swoje myślenie zmieniamy emocje, a 
w konsekwencji zachowanie.  
Projekt ukierunkowany jest na 
kształcenie umiejętności, nazywania 
emocji i wzmacniania pozytywnej 
samooceny. 
 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA 

- Cykliczne spotkania: 
- Zajęcia turystyczno-rekreacyjne: 
- Akcje i konkursy 
- Redagowanie WŁÓCZYKIJA 
- Konkurs na NAJAKTYWNIEJSZEGO 
TURYSTĘ.  
 
1. XVII Świętokrzyski Rajd Pielgrzym-
kowy (24.09.-SOBOTA) 
2. Ognisko -BIEG TERENOWY 
3. Andrzejki z duchami 
4. W świątecznym nastroju - GRU-
DNIOWE NOCE, ZIMOWE NOCE….  
5. Szlakiem szopek krakowskich 

Turystyka pełni szereg istotnych 
funkcji społecznych. Sprzyja nawią-
zywaniu kontaktów z drugim czło-
wiekiem, dzięki czemu  wzrasta zro-
zumienie i tolerancja wobec innych. 
Kontakt oznacza również przekazy-
wanie sobie określonych wartości, 
sposobów zachowań, rozwijania  
i realizowanie się, sposobów ubiera-
nia się, mówienia itd.  Szkolne Koło 
Turystyki – ZDOBYWCY MARZEŃ – 
ma na celu szerzenie wartości nie-
przemijających, takich jak rodzina, 
Ojczyzna, dom, wsparcie, zrozumie-
nie, niesienie pomocy, realizacja 
marzeń i potrzeb.   
Umiejętność rozpoznawania swoich 

6. Ferie nie muszą być nudne 
7. Ścianka wspinaczkowa 
8. Pierwsza Pomoc 
9. Piknik 3-majowy 
10. Wycieczka zagraniczna – SZLAKIEM 
KULTURY ANTYCZNEJ (Moja wielka 
Grecka przygoda) 
 
Projekt otrzymał dofinansowanie,  
w kwocie 4000 złotych i stał się pod-
stawą do wdrożenia NNOWACJI PE-
DAGOGICZNEJ. 

 
OBLICZA OJZYZNY 
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PROJEKTY RELIZOWANE W NASZEJ SZKOLE  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

„Rzeczy proste są zawsze najbardziej niezwykłe  
i tylko mędrcy potrafią je pojąć." 

Paulo Coelho 

ZDOBYWCY MARZEŃ 

„Patriotyzm oznacza umiłowanie te-
go, co ojczyste: umiłowanie historii, 
tradycji, języka czy samego krajobra-
zu ojczystego. Jest to miłość, która 
obejmuje również dzieła rodaków i 
owoce ich geniuszu (...) Ojczyzna jest 
dobrem wspólnym wszystkich obywa-
teli i jako taka, jest też wielkim obo-
wiązkiem.”  

Jan Paweł II  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tolerancja


oraz ćwiczenie wszystkich umiejętności 
językowych  przez zabawę, gry językowe, 
śpiew itp.. 
 
ZAPLANOWANEDZIAŁANIA 
1. Konkurs na wykonanie jesiennej pracy 
plastycznej i opis w językach angielskim i 
niemieckim – THE BEAUTY OF AUTUMN. 
2. Wieczór zadumy – POETRY IS INSIDE 
US.  
3. CHRISTMAS IS COMING - ON THE SE-
COND FLOOR.  
4. Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czy-
tania w Językach Obcych. 
5. Ogólnopolski Konkurs z Języka Angiel-
skiego - OLIMPUS . 

 

Projekt „Coaching obywatelski” ma na 
celu tworzenie społeczeństwa obywa-
telskiego –kreowanie świadomych i 
przygotowanych do czynnego udziału 
w życiu publicznym obywateli.  
 

DZIAŁANIA 
1. Warsztaty Coachingu:  
- Perswazyjny  
- Wiedzy Obywatelskiej  
- Aktywizujący  
2. Dni Młodego Obywatela - 
http://www.slomniki.pl/index.php/kultura-
i-edukacja/618-dzien-mlodego-obywatela-
w-liceum-ogolnoksztalcacym 
(tu znajdziesz informacje nt. DNIA MŁODE-
GO OBYWATELA W SŁOMNIKACH) 

3. Proces wdrażania inicjatywy – wdra-

żanie pomysłów uczniów, prowadzo-
ne we współpracy z lokalnymi NGO i 
JST—nasi licealiści zaplanowali park  
w Słomnikach,  który powstaje  
w sąsiedztwie starej Bóżnicy. Pozy-
skane fundusze: 12 000 zł. 
4. Opracowanie „Elementarza Mło-
dej Partycypacji” opisującego wy-
pracowany model aktywizacji spo-
łecznej młodzieży. 
 

Projekt rozpoczął się w kwietniu 
2016 i jest w trakcie realizacji. 

jektem warunków do rozwijania wła-
snych zainteresowań poprzez przeżywa-
nie, ekspresję twórczą i kontakt z drugim 
człowiekiem; 
3. Wzmacnianie poczucia własnej warto-
ści; 
4. Pomoc w realizacji najskrytszych ma-
rzeń; 
5. Integracja społeczności szkolnej i lokal-
nej; 
6. Promocja idei WOLONTARIATU. 
 

ZAPLANOWANEDZIAŁANIA 
1. Cykliczne spotkania; warsztatowe  
2. Skarbonka pod Dobry Aniołem 
3. Światełko pod Dobrym Aniołem 
4. Szlachetna Paczka 
5. Zabawka marzeń 
6. Współpraca z hospicjum w Miechowie 

Główne cele projektu to: 
1. Szerzenie idei pomocy i kształtowa-
nie postaw empatycznych ukierunko-
wanych na drugiego człowieka 
2. Stworzenie dzieciom objętym pro-

i Domem Kombatanta 
7. Współpraca z parafią i Szkolnym 
Kołem CARITAS 
8. Współpraca z PCK 
9. Moja Mała Ojczyzna a Wolontariat 
Biżuteria garażowa 
10 Działania wynikające z potrzeby 
chwili i serca 

Wewnątrz szkolny projekt, którego 
celem jest utrwalanie materiału języ-
kowego, doskonalenie sprawności 
komunikacyjnych w sytuacjach auten-
tycznych, odejście od rutyny szkolnej 

„Wszyscy jesteśmy Aniołami z jednym 

skrzydłem. Możemy latać tylko wtedy, 

gdy obejmujemy drugiego człowieka.” 

Włóczykij  
PROJEKTY 

COACHING OBYWATELSKI 

PROJEKTY RELIZOWANE W NASZEJ SZKOLE  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA 

JĘZYKI OBCE  W SZKOLE 

6. ST. VALENTINE’S - ON THE SE-
COND FLOOR . 
7. HOW MUCH DO YOU KNOW ABO-
UT… Germany, Austria, The UK, The 
USA and Australia.? 
8. Ogólnopolski Konkurs z Języka An-
gielskiego - ALBUS . 
9. Konkurs na MOVIE TRAILER – MY 
SCHOOL IS COOL . 
9. Konkurs na projekt – TRIP FROM 
MY DREAMS. 
11 Wybór NAJAKTYWNIEJSZEGO 
JĘZYKOWCA. 
 
Szczegółowe informacje u nauczy-
cieli języków obcych. 



KLASA O WIELKIM SERCU 

4. Przebieg konkursu: 
- uczestnikiem konkursu może być każ-
dy nauczyciel, który dostarczy na adres 
organizatora prezentację multimedial-
ną prezentującą wycieczkę zorganizo-
waną w roku szkolnym 2015/2016; 
- prezentacja powinna zawierać nastę-
pujące informacje dotyczące wycieczki: 
Tytuł—organizator—termin—
prezentacjĘ miejsc, zabaw, atrakcji…..  
-wypełnioną czytelnie formatkę do-
stępną w pokojach nauczycielskich i u 
organizatorów konkursu. 
5. Jury w składzie: Burmistrz Gminy 
Słomniki – pan Paweł Knafel, wicebur-
mistrz  - pan Michał Chwastek, kierow-
nik ZEAS – pan Jacek Regucki w termi-
nie do 5.12.2016 roku podejmie decy-
zję o wyborze najatrakcyjniejszego wy-
jazdu.  
6. W swojej ocenie Jury weźmie pod 
uwagę; 
- wycieczki, które odbyły się między 1 
września 2015 a 30 czerwca 2016 roku, 
trwały od 2 do 8 dni i uczestniczyła w 
nich grupa przynajmniej 15 uczniów; 
- walory poznawcze i korelacja progra-
mu wycieczki z programem nauczania; 
- dostępność dla uczniów; 
- kreatywność organizatorów; 

1. Organizatorzy konkursu:  
Szkolne Koło Turystyki  - ZDOBYWCY 
MARZEŃ; 
Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel; 
Radość Działania – Stowarzyszenie Pra-
cowników  Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących im. Kazimierza Wielkiego;  
2. Termin: 
1 października - 30 listopada 2016. 
3. Cele konkursu: 
- wybór najbardziej wartościowych wy-
cieczek zorganizowanych w roku szkol-
nym 2015/2016; 
- promowanie i popularyzacja turystyki 
szkolnej; 
- integracja środowiska lokalnego; 
- wymiana doświadczeń. 

Rok 2 Numer 5 PROJEKTY 

KONKURSY 

„Rzeczy proste są zawsze najbardziej niezwykłe  
i tylko mędrcy potrafią je pojąć." 

Paulo Coelho 

WYCIECZKA SZKOLNA  
INNA NIŻ WSZYSTKIE 

KONKURS 
- zaangażowanie uczestników. 
7. Jury zastrzega sobie prawo do 
oceniania prac i przyznania nagród 
w ramach wybranych przez siebie 
kategorii (Na przykład ze względu na 
czas trwania, kierunek wycieczki, 
liczbę uczestników itd.) oraz do wy-
różnienia wycieczek nie mieszczą-
cych się w ramach regulaminu w 
ramach kategorii specjalnej 
„wycieczki pozaregulaminowe”. 
9. Wyniki konkursu zostaną ogło-
szone 6.12.2016.  
10. Nagrodami w konkursie są na-
grody rzeczowe ufundowane przez 
Organizatorów oraz partnerów  

i sponsorów Konkursu. Główną na-
grodą jest aparat fotograficzny 
ufundowany przez Burmistrza 
gminy Słoniki. 
11. Szczegółowych informacji udzie-
lają: p. Natasza Łączny  (602 226 
018) i p. Barbara Waszuk (602 177 
719, baszuk@vp.pl – z dopiskiem w 
tytule wiadomości „Wycieczka 
szkolna inna niż wszystkie”). 

Miesiąc Zadanie 

X  Światełko pod Dobrym Aniołem 

Zbiórka zniczy – pamiętamy o tych,  

o których tak niewielu już pamięta.  

XI Dar dla hospicjum w Miechowie 

Zbiórka środków czystości  

XII Podziel się Wigilią 

Zbiórka samodzielnie wykonanych ozdób świątecznych  

I Wietrzenie szafy 

Zbiórka starych podkoszulków  

II Dar Świętego Walentego 

Zbiórka samodzielnie wykonanych kartek walentynkowych, 

FOTO-BUDKA  

III Dar dla hospicjum w Miechowie 

Zbiórka środków opatrunkowych  

IV Żyję zdrowo 

Degustacja bezmięsnych przekąsek  

V Podziel się sobą i swoimi umiejętnościami  

Miesiąc DOBRYCH UCZYNKÓW  

VI Koralikowy zawrót głowy 

Zbieramy sznurki i koraliki  

Nie ma nic piękniejszego w życiu,  
niż dar dzielenia się z drugim człowiekiem,  

szczególnie z tym, który tego najbardziej potrzebuje. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2016/2017—ROKIEM 
WOLONTARIATU. Szkolne Koło Wolontariatu wychodząc naprzeciw prioryte-
tom Ministerstwa, ogłasza konkurs na KLASĘ O WIELKIM SERCU.  Poniżej po-
dajemy zadania na poszczególne miesiące, a jako że wolontariat mamy we 
krwi, liczymy na  się całej społeczności szkolnej. 

KONKURS 

mailto:baszuk@vp.pl


W czerwcu byłam ze swoją „starą” klasą na 
wycieczce w Warszawie. Podczas spaceru 
po Łazienkach Królewskich, towarzysząca 
nam pani pilot zwróciła uwagę na znajdu-
jący się tam pomnik Henryka Sienkiewicza. 
Najwyraźniej nie dostrzegła błysku w na-
szych oczach, bo po chwili dodała coś  
w stylu: „No cóż. Nie ma się co dziwić! 
Dzieci reformy…”. Może i kamienna postać 
wieszcza nie wzbudziła mojego zaintereso-
wania, ale ta uwaga i owszem. Wiedzia-
łam, że to nie był komplement 
pod naszym adresem i jako że 
ambitna z natury ze mnie isto-
ta, postawiłam sobie za punkt 
honoru poznanie wybranych 
dzieł owego Sienkiewicza… 
Oglądałam kiedyś „W pustyni  
i w puszczy” i „Potop” (o Bo-
że…), więc sama zwolniłam się 
z obowiązku czytania tych książek. Wybra-
łam nowele – zdecydowanie mniejszy kali-
ber. Przeczytałam, zapamiętałam i odłoży-
łam na półkę. Na tym moja przygoda  
z Sienkiewiczem miała się chwilowo skoń-
czyć. Los bywa jednak przewrotny… 
Jakoś na początku września usłyszałam  
o Narodowym Czytaniu i tu niespodzian-
ka… tegoroczną lekturą została wybrana  
w internetowym głosowaniu „Quo Vadis” 
Henryka Sienkiewicza! Fragmenty tej po-
wieści przeczytała w Ogrodzie Saskim  
w Warszawie Para Prezydencka. Do wspól-
nego czytania zaproszono wielu znanych 

aktorów. Ponoć w ramach Narodowego 
Czytania „Quo Vadis” czytano w parkach, 
kawiarniach, na statkach i na szczytach 
gór… Dosłownie wszędzie! Nic więc dziw-
nego, że również w naszej szkole zorgani-
zowano „czytanie Sienkiewicza”. 
Zamiast Pary Prezydenckiej czytali przed-
stawiciele lokalnej władzy. Nie było zna-
nych aktorów, ale byli znani wszystkim w 
Słomnikach i okolicy nauczyciele oraz oczy-
wiście uczniowie. Ale u nas nie było tak 

zwyczajnie, jak w Warszawie… U 
nas się działo! Najpierw pokazali 
swój program wolontariusze, a 
potem była „uczta u Nerona”. 
Jednym słowem wpasowaliśmy 
się idealnie w żądania starożyt-
nych Rzymian wołających 
„chleba i igrzysk!”. Był więc 
„chleb” i to nie byle jaki, bo stoły 

uginały się od smacznych przekąsek, na 
których oczywiście nie brakowało amato-
rów, a potem były „igrzyska”. Może nie 
dosłownie, ale jak inaczej nazwać zmaga-
nia „lokalnych celebrytów” z tekstem lek-
tury… 
Było ambitnie, ale i przyjemnie. Udane 
piątkowe popołudnie. Tak sobie myślę, że 
już żadna pilotka nie powie, że młodzi lu-
dzie w Słomnikach nie znają Sienkiewicza! 
Nie ma mowy proszę pani!  

MM 

 

NASZE DZIAŁANIA 

WOLONTARIAT A MOJA MAŁA OJCZYZNA 

CZYTAMY SIENKIEWICZA 

Z PAMIĘTNIKA MARTYNY ... 
 
….Wiedziałam, że to nie był 
komplement pod naszym 
adresem i jako że ambitna  
z natury ze mnie istota, 
postawiłam sobie za punkt 
honoru poznanie wybranych 
dzieł owego Sienkiewicza… 

… nie dość kochać dobrych, 
ale trzeba kochać i złych, 
gdyż tylko miłością można  
z nich złość wyplenić.  
 

QUO VADIS 



NASZE DZIAŁANIA 
„Rzeczy proste są zawsze najbardziej niezwykłe  

i tylko mędrcy potrafią je pojąć." 

Paulo Coelho 

BO WOLNOŚĆ JEST W NAS 

A JAK MY UCZCIMY TEN DZIEŃ? 

OBLICZA OJCZYZNY 

XI LISTOPADA 

PAMIĘTAĆ WYPADA 

KAWIARENKA SENIORA 

SZKOŁA WCZORAJ I DZIŚ 

Wrzesień to miesiąc cudownego ba-
biego lata, dojrzewających kasztanów  
i spotkań z przyjaciółmi ze szkolnej 
ławy po wakacyjnej rozłące. Ale był 
również inny wrzesień ... Wrzesień 
1939 roku.  
Po południu 31 sierpnia 1939 roku 
Hitler podpisał ściśle tajny rozkaz na-

paści na Polskę. Następnego dnia o 
świcie pierwszego września 1939 ro-
ku, o godzinie 4.45deszcz ognia zalał 
Polskę. 

To wielkie szczęście, że syreny nie bu-
dzą nas, a strach przed bombardowa-
niem, kanonadą, czy godziną policyjną 
nie wypełnia naszych oczu i serc. 

2 września 2016 roku oddaliśmy cześć 
wszystkim tym, którzy walczyli  
i polegli za naszą wolność w czasie  
II wojny światowej. Obejrzeliśmy cie-

kawą prezentację multimedialną, którą 
poprzedziła prelekcja pani Małgorzaty 
Sowy. Wspólnie wyśpiewaliśmy piosen-
ki z okopów i oddaliśmy hołd poległym 
minutą zadumy przy dźwięku syren 
ostrzegających przed nalotem bombo-
wym.  

Na zakończenie delegacja nauczycieli  
i uczniów udała się na cmentarz  
w Słomnikach by zapalić symboliczny 
znicz i złożyć  wiązankę na Grobie Nie-
znanego Żołnierza. 

11 listopada to bardzo ważna data  

w świadomości zbiorowej Polaków.  

W 1918 roku (wraz z zakończeniem 

działań zbrojnych I wojny świato-

wej) po 123 latach nasz kraj odzy-

skał niepodległość. Każdy z nas 

powinien o tym dniu pamiętać, ten 

dzień celebrować i dziękować na-

szym przodkom za możliwość życia  

w wolnym kraju.  

1O.11.2016  
5 godzina lekcyjna apel 
6 godzina lekcyjna przemarsz z pieśnią 
na ustach pod MGCK—złożenie kwia-
tów pod pomnikiem 

OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY 
(BIAŁA KOSZULA/BLUZKA Z OPA-
SKĄ BIAŁO-CZERWONĄ) LUB 
WOJSKOWY 
11.11.2016 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 
Uczestnictwo w  gminnych. 
NIE ZAPOMNIJ WYWIESIĆ FLAGI. 

Dnia 6.10.2016 roku uczestniczyliśmy 
w spotkaniu, zatytułowanym „SZKOŁA 
WCZORAJ  I DZIŚ.” Powitała nas bar-
dzo serdecznie pani dyrektor MGCK w 
Słomnikach - Alicja Biczysko, która 
opowiedziała nam o historii  kawia-
renki, oraz zaprezentowała wystawę 
prac pani Marity Benke-Gajdy – W 
DRODZE.  Oczami wyobraźni przeszli-
śmy drogę pełną mostów, aniołów, 
cierpienia ale i drugiego człowieka. 
W trakcie drugiej części naszej wizyty  
w kawiarence pracowaliśmy warszta-
towo rozmawiając o szkole z panią 
Elżbietą Stroną. Wspólnie z panią Elą 
stworzyliśmy model szkoły wskazując 
na jej podstawy, filary, ochronę i wy-
pełnienie. Nasz projekt również 
uwzględniał zagrożenia, którymi są: 
lenistwo, brak zaangażowania, kłam-
stwo.  Wywiad z panią Elą i fotorela-
cję z naszej pracy znajdziecie na stro-
nie 11 Włóczykija.  

Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza 
miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa 
od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.     Jan Paweł II 



W tym roku Szlachetna Paczka dotarła do 
Słomnik. Tworzymy nowy Rejon! Jeżeli je-
steś zainteresowany, masz czas i chcesz 
bezinteresownie pomagać innym, dołącz 
do naszej ekipy rejestrując się pod linkiem: 
http://www.szlachetnapaczka.pl/superw.  
Pierwsi wolontariusze— SuperW już są po 
szkoleniu!!  Jeżeli jesteś zainteresowany 
pracą wolontariacką więcej szczegółów  
uzyskasz u p. Barbary Waszuk i p. Marii 
Szczepaniak. Znajdziesz nas też na FB:) 

Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne 
i pijcie napoje słodkie - poślijcie też 
porcję temu, który nic gotowego nie 
ma. (...) A nie bądźcie przygnębieni, 
gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. 
„  

 

Księga Nehemiasza   

SKARBONKA  

POD DOBRYM ANIOŁEM 

Włóczykij  
NASZE DZIAŁANIA 

Drogi prowadzą zawsze do ludzi.—Antoine de Saint-Exupery  

W dniach 14 -15.09.2016 roku uczniowie SKW 
kwestowali w trakcie zebrań z rodzicami. Udało nam 

się pozyskać 1592,03 złotych i 1 euro – razem 
1597,03 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na 
wsparcie chorej mamy jednego z naszych uczniów, 
poprzez wykup recept. Miesięczna leczenie to koszt 
około 200 złotych. Dzięki zbiórce wykupiono już 
recepty za wrzesień i październik na kwotę 400 

złotych. Wszystkim darczyńcom serdecznie 
dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy. 

SZLACHETNA PACZKA  

W SŁOMNIKACH 

ŚWIATEŁKO 

POD DOBRYM ANIOŁEM 

WOLONTARIAT A MAMY WE KRWI 

XVI DZIEŃ PAPIESKI 

HASŁO PRZEWODNIE—MIŁOSIERDZIE 

Gabrysia 
Obejdat 

LIDER 
PACZKI  

w Słomni-
kach 

Brońmy się przed pozorami miłości,  

nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą  
Jan Paweł III 

Dzień Papieski, organizowany przez Fundację 
Dzieło Nowego Tysiąclecia, odbył się po raz 
16. w niedzielę 9 października. W tym roku 
jego hasło to "Jan Paweł II - Bądźcie świadka-
mi miłosierdzia".   
Jednym z najważniejszych działań Fundacji 
jest prowadzony od samego początku jej ist-
nienia program stypendialny. Stypendia 
przyznawane są zdolnej młodzieży pocho-
dzącej z niezamożnych rodzin z małych miast 
i terenów wiejskich. W ramach XVI Dnia Pa-
pieskiego nasi wolontariusze prowadzili przy 
kościelna zbiórkę środków na ten cel.  

Celem akcji jest wspomnie-
nie tych, którzy od nas ode-
szli, tych, o których nikt już 
nie pamięta oraz tych, któ-
rzy kiedyś pracowali, uczyli 
się w murach naszej szkoły. 

ROZPOCZYNAMY ZBIÓR-
KĘ ZNICZY.  

http://www.szlachetnapaczka.pl/superw
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WOLONTARIAT A MAMY WE KRWI 

3 KRAKOWSKI  

KRWIOBIEG 

XVI OTWARTA  

AKCJA POBORU KRWI 

W HOSPICJUM 
WZLEĆMY RAZEM  

PONAD ZIEMIĘ 

Dnia 13.10.2016 roku udaliśmy się z wizytą do hospi-
cjum. Nasz wyjazd poprzedziła zbiórka jogurtów  i 
leków. Zawieźliśmy do hospicjum ponad 40 jogur-
tów, biszkopty oraz  kilka paczek leków. Po przyjeź-
dzie na miejsce grupa doświadczonych wolontariuszy 
udała się od razu do sal, by porozmawiać z pacjenta-
mi. Ci, którzy w hospicjum byli po raz pierwszy prze-
szli szkolenie, zajęli się pracami gospodarczymi  a na-
stępnie pod czujnym okiem opiekunów poznali ho-
spicjum od środka.  

 
Bartek Powiński 

Krew ratuje życie i nigdy nie wiadomo 
kto jej będzie potrzebował - może wła-
śnie TY, lub Twoi bliscy. 22.10.2016 w 
Słomnikach odbyła si XVI Otwarta Akcja 

Poboru Krwi. Akcję 
wsparli: GKRPA - 
p.Tomasz Ciało-
wicz oraz firma Diant-Pol -  
p. Anna i Dariusz Kwiecień. Na 
wszystkich, którzy w tym dniu 
odwiedzili naszą szkołę czekał 
poczęstunek i prezent w po-
staci kwiatuszka. Pobrań krwi 
było 10 - Za co serdecznie 
dziękujemy wszystkim krwio-

dawcom. Na kolejną akcję zapraszamy w czerwcu:) 
Akcję zorganizowali i [przeprowadzili przy wspar-
ciu PCK: p. Anna Chrzanowska Maria Szczepaniak 
Natasza Łączny Barbara Waszuk i Jerzy Waszuk . 

23.10.2016 roku pracowaliśmy przy obsłu- dze 3 
Krakowskiego KrwioBiegu. Ostawialiśmy trasę 
biegu, wydawaliśmy ciepły posiłek,  dzieciom słody-
cze oraz pomagaliśmy przy pracach porządkowo-
organizacyjnych. Świeciło słońce, drzewa połyskiwa-

ły kolorami jesieni a my czuliśmy, że jesteśmy 
cząstką ważnego wydarzenia. Ważnego, bo pro-
mującego ideę krwiodawstwa i wolontariatu. Pra-
cowity dzień rozpoczęliśmy krótką wizytą na Wa-
welu i mszą świętą w Katedrze. Było magicznie:) 

Rok 2016/2017 to przeło-
mowy rok naszego pro-
jektu. Większość naszych 
Małych Aniołków jest z 
nami już trzeci rok. Zna-
my ich troski, problemy i 
marzenia. Lubimy razem 
przebywać, szukamy się 
na korytarzach, potrafimy 
dzielić się uśmiechem, 
przytuleniem i łzą.  
Zaplanowaliśmy  zatem 
mniej spotkań warsztato-
wych a więcej wspólnych 
wyjść, spacerów, wyjaz-
dów. Tak by nasz czas 
wolny wypełniał ich prze-
strzeń. Byśmy wzajemnie 
uczyli się od siebie. 

https://www.facebook.com/tomasz.cialowicz
https://www.facebook.com/tomasz.cialowicz
https://www.facebook.com/dariusz.kwiecien.9
https://www.facebook.com/anna.chrzanowska1
https://www.facebook.com/maria.szczepaniak.75
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008843133409
https://www.facebook.com/barbara.waszuk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009932886170
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MAREK PIEKARCZYK SYMFONICZNIE 
35 LAT NA SCENIE 

21.09.2016 roku udaliśmy się na próbę przed koncertem – Marek Piekarczyk 
– symfonicznie.  Marek Piekarczyk to lider zespołu TSA znany jest nam z by-

cia jurorem w programie The Voice of Poland. Zespołowi 
TSA towarzyszyła orkiestra Młodej Filharmonii prowadzona 
przez znakomitego dyrygenta pana Tomasza Chmiela. Opi-
nie na temat występu  były zróżnicowane ale przeważały te 
pełne zachwytu. W przerwie  podziękowaliśmy zarówno 
dyrygentowi, jak i samemu Markowi Piekarczykowi za możli-
wość uczestniczenia w próbie.  Pan Marek chętnie rozma-
wiał z nami,  rozdawał autografy. Udało nam się też prze-
prowadzić z nim krótki wywiad. 

BP: Dzień dobry jesteśmy ze szkoły w 
Słomnikach czy możemy zadać Panu 
kilka pytań? 
MP: Oczywiście, z przyjemnością 
BP: Co skłoniło Pana żeby związać 
swoje życie z muzyką? 
MP: Powiem tak, kiedyś byłem plasty-
kiem troszkę chałturzyłem, trochę 
śpiewałem. Łapałem się różnych rze-
czy. Byłem bardzo młody 20-22 lata, 
nie bardzo wiedziałem na co się mam 
w życiu zdecydować. Pewnego dnia 
przedzieliłem kartkę na pół i zacząłem 
pisać po jednej stronie to,  co skłania 
mnie do muzyki, a po drugiej plusy 
bycia plastykiem. Spojrzałem na kart-
kę i zobaczyłem, że jako plastyk zara-
biam, a jako muzyk nigdy tego nie ro-
biłem. Lubię nowe wyzwania, dlatego 
stwierdziłem, że musze coś w moim 
życiu zmienić i wybrałem muzykę.  
Każdy pewnie by powiedział, że jeśli ty 
nie umiesz zarabiać jako muzyk, to po 
co chcesz nim być?  Ale mnie wtedy 
zamarzyła się wielka scena, światła 
reflektorów i wiedziałem, że dla muzy-
ki trzeba mieć czyste serce. To znaczy 

muszę tworzyć to, co sprawia mi ra-
dość, z daleka od chałtur na weselach i 
imprezach towarzyskich. Muzyka i mi-
łość to są takie dwie dziedziny życia, 
w których nie wolno skręcać w bok, 
albo jesteś czysty i czujesz do końca 
życia wrażliwość, albo wynoś się ze 
sceny. 
 BP: Czyli podjął Pan ryzyko i osiągnął 
sukces? 
 MP: Nie uważam, że było to ryzyko. Po 
prostu poszedłem za głosem serca, to 
jest czysty biznes. Jeśli bym tego nie 
zrobił, to musiałbym kłamać i udawać 
kogoś kim nie jestem. Jeśli na począt-
ku życia wymyślisz sobie jakieś kłam-
stwo o sobie, to musisz o nim pamię-
tać do końca życia. Z tego wyrasta 
całe drzewo kłamstw i na końcu jesteś 
tak zakłamany, że musisz się zastana-
wiać co jest prawdą. O wiele prościej 
jest być sobą i nie ukrywać tego. 
 BP: Jakie były Pana początki? 
 MP: Początki zawsze są bardzo trudne. 
Musiałem śpiewać na niejednym 
wzmacniaczu razem z gitarzystą i się 
drzeć do takiego plastikowego mikro-

fonu, wielkiego jak rondel… pewnie 
dlatego mam teraz taki mocny głos. 
Wszyscy się zakładali o to, kiedy stracę 
głos, ale nie straciłem i śpiewam do 
dziś. 
 BP: Co poradziłby Pan młodym lu-
dziom rozpoczynającym karierę mu-
zyczną? 
MP: Realizujcie siebie i swoje marze-
nia. Jeśli się bardzo czegoś pragnie  
i dąży się do tego z wiarą, to prędzej 
czy później marzenia się spełniają. 
BP: Dziękuję za rozmowę  
MP: Ja też bardzo dziękuję  i do widze-
nia.        

BP 

Spotkanie zorganizowała p. Maria Szczepaniak, a wywiad  
przeprowadziła Barbara Piwowarska (BP) ucz. kl. I a  G 

Muzyka i miłość to są takie dwie dziedziny życia,  

w których nie wolno skręcać w bok... 
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Wywiad z panią Elzbietą Stronową (ES) przeprowadziły Martyna Maćkiewicz  
(M)  i Julia Łypaczewska (J) —uczennice klasy I a gimnazjum. 

M&J: Dzień dobry, jesteśmy uczenni-
cami klasy I a gimnazjum i chciałyby-
śmy Pani zadać kilka pytań dotyczą-
cych  Szkoły i Pani pracy zawodowej.  
ES: Witam Was. Pytajcie, chętnie 
udzielę Wam odpowiedzi na wszystkie 
pytania. 
M&J: Kim pani chciała być jako dziec-
ko? 
ES: Chciałam być leśnikiem, ponieważ 
zawsze fascynował mnie świat zwie-
rząt i roślin, dlatego też wybrałam jako 
kierunek studiów biologię. 
M&J: Proszę nam w kilku zdaniach 
przybliżyć swoją karierę zawodową. 
ES: Początkowo zgodnie z moim wy-
kształceniem uczyłam biologii i chemii, 
z czasem przekwalifikowałam się na 
nauczyciela nauczania początkowego 
– obecnie nazywa się to nauczanie 
wczesnoszkolne. 
M&J: Jakie były początki Pani pracy? 
ES: Pamiętam, że po skończeniu stu-
diów byłam wysłana na obowiązkowy 
staż do jednej z podkrakowskich wio-
sek. Zakwaterowano mnie w pokoiku, 
w domu prywatnym. Gdy wieczorem 
chciałam zapalić światło, okazało się, 
że w domu nie ma ani prądu, ani wody 
bieżącej. Gospodyni pomogła mi wyra-
sować garsonkę żelazkiem z duszą i 
zastrzegła żebym w pracy nie siadała, 
bo nie będzie mi prasować ubrań co-
dziennie. Było to dla mnie bardzo stre-
sujące, ale wiecie człowiek do wszyst-

kiego się może przyzwyczaić, byle tylko 
atmosfera była dobra. A tak tam wła-
śnie było. 
M&J: Jaka według pani powinna być 
idealna nauczycielka? 
ES: Nauczyciel powinien wspierać 
uczniów i ich rodziców w każdej możli-
wej sprawie. Traktować wszystkich 
równo i żadnego dziecka nie faworyzo-
wać. Powinien również starać się aby w 
klasie panowała miła atmosfera. 
M&J: Czy uczyła Pani swoje dziecko? 
ES: Tak, uczyłam swojego syna przez 
rok. Na pewno nie było to komfortowa 
sytuacja ani dla niego, ani dla mnie. 
M&J: Istnieje taki stereotyp, że dzieci  
nauczycielskie  mają lepiej w szkole. 
Czy zgadza się Pani z tym stwierdze-
niem? 
ES: Jeżeli chodzi o pomoc, wsparcie 
dziecka – to pewnie tak. Jeżeli chodzi o 
wymagania i relacje z rówieśnikami – to 
na pewno nie. Uważam, że dzieci nau-
czycielskie mają trudniej. 
M&J: Czy jest taki uczeń/uczennica 
który/a utkwił/a Pani w pamięci? 
ES: Pamiętam wielu moich uczniów, 
wszystkich wspominam z uśmiechem i 
sentymentem. 
M&J: Czy utrzymuje Pani jeszcze kon-
takt ze swoimi uczniami? 
ES: Spotykamy się na ulicy, w sklepie, 
wymieniamy się uśmiechem, skinie-
niem głowy, czasem wspomnieniem.. 
M&J: Czy pamięta Pani jakąś śmieszną 

sytuację z Pani lekcji? 
ES: Tak… było to na lekcji biologii. Uczy-
liśmy się o pierścienicach, dlatego też 
chciałam zademonstrować dzieciom jak 
poruszają się dżdżownice. Przygotowa-
łam lupy, które powiększały kilkanaście 
razy. Kiedy poprosiłam uczniów o przyj-
rzenie się przez lupy poruszającym się 
dżdżownicom, jedna z uczennic wpadła 
w panikę, która szybko przeniosła się na 
resztę klasy. Dziewczęta piszczały tak 
głośno, że sprowadziły swoim piskiem 
do klasy pana dyrektora Zadarę.  
Wspólnie wyciszyliśmy klasę, a potem 
razem się z tego śmialiśmy. 
M&J: Czy podoba się Pani współczesna 
szkoła i czy chciałaby Pani jeszcze 
uczyć? 
ES: Tak, bardzo mi się podoba ta 
"nowoczesna" szkoła gdyż macie do 
wszystkiego dostęp. Macie pięknie wy-
posażone sale lekcyjne, środki audio-
wizualne, pomoce dydaktyczne – 
wszystko, to sprawia, że z przyjemno-
ścią uczyłabym w takiej szkole.. 
M&J: Dziękujemy za wywiad! 
ES: Ja również dziękuję. 

Po wywiadzie pracowaliśmy nad mode-

lem szkoły wskazując na to,  co ją niszczy, 

co wypełnia, co chroni, co podtrzymuje… 

Wyniki naszej pracy wiszą w pracowni nr 

16. Była czas na kanapki ze smalcem i 

ogórkiem, herbatkę. I rozmowę.  Był to 

dobry czas, gdyż  dużo się dowiedzieliśmy 

i nauczyliśmy. Mam nadzieję, że będzie 

więcej takich spotkań.        JŁ 



FOTORELACJA ZE ŚLUBOWANIA  I DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 

Nikt prawie nie wie, dokąd go  
zaprowadzi droga,  

póki nie stanie u celu. 
   JRR Tolkien   

Włóczykij  WYDARZENIA 

 i PODRÓŻE 

PRZEDSTAWIAM WAM 
PIERWSZOKLASISTÓW 

   

KLASA I A—WYCH. B. WASZUK KLASA I B—WYCH. M. JUDA-CEREK KLASA I C—WYCH. M. GAS-WLAZŁO 

3 września rozpoczęliśmy nowy rok szklo-
ny. Był to dzień trochę stresujący dla nas 
pierwszoklasistów.  Wiele się bowiem 
zmieniło-nowy wychowawca, nowi nau-
czyciele, nowi koledzy. Szkoła podstawo-
wa pozostała już tylko wspomnieniem. 
Wcześniej to my byliśmy najstarsi. Teraz 
role się zmieniły. 
Po apelu organizacyjnym razem z naszym 
wychowawcą poszliśmy do sali. Okazało 
się że z większością znamy się z podsta-
wówki, ale mamy też kilku nowych kole-

gów i koleżanek w klasie.  
Pierwsze dni nauki były dla nas szczegól-
ne, poznaliśmy nowych nauczycieli, któ-
rzy okazali się wyjątkowo sympatyczni. 
Mamy też kilka nowych przedmiotów 
np. niemiecki, chemia, fizyka. Nauczycie 
próbują nas przyzwyczaić do nowej 
szkoły i nie są dla nas bardzo surowi, 
jednak jest więcej nauki niż w podsta-
wówce. Wbrew naszym obawom starsi 
koledzy nie dali nam odczuć tego że je-
steśmy najmłodsi. Przykładem tego mo-

że być rajd świętokrzyski i panują-
ca tam atmosfera.  
Mamy nadzieję że trzy lata spędzo-
ne w tym gimnazjum poszerzą nasz 
wiedzę i otworzą drzwi do dobrego 
liceum. 

DJ 

Program artystyczny przygotowali uczniowie klas II pod opieką p. N. Łączy, p. E. Pauliczek i p. M. Szczepaniak. Dekorację 
przygotowała p. K. Adamek-Lepiarczyk. 

 

DRODZY PRACOWNICY  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
   w Słomnikach 

 

życzymy Wam 

 
by każdy dzień niósł radość i sa-

tysfakcję z wykonywanej pracy, 

by nigdy nie brakło Wam zapału, 

by uśmiech gościł na Waszych 

twarzach, a serce przepełniała 

duma z naszych osiągnięć:) 

Redakcja WŁÓCZYKIJA. 

Program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowali uczniowie liceum pod kierun-

kiem pań: M. Grudzień, R. Natkaniec, M. Sowa. Swój występ uczniowie zaprezentowali podczas 

uroczystej akademii (13.10.) oraz na spotkaniu emerytowanych nauczycieli (12.10.2016 roku).  
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PODRÓŻE 

„Rzeczy proste są zawsze najbardziej niezwykłe  
i tylko mędrcy potrafią je pojąć." 

Paulo Coelho 

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ 
DLATEGO 

ZAPRASZAMY DO PODRÓZOWANIA Z NAMI 

XVII PIELGRZYMKOWY  

RAJD  ŚWIĘTOKRZYSKI 

W sobotę, 24.09.2016r. wzięli-

śmy udział w XVIII Świętokrzy-

skim Rajdzie Pielgrzymkowym na 

Święty Krzyż. Połączywszy siły ze 

szkołą w Niedźwiedziu, utworzy-

liśmy 58- osobową grupę, pod 

opieką pani Barbary Waszuk, pa-

ni Nataszy Łączny, pani Marii Szczepa-

niak i pana Jerzego Waszuka. Prze-

wodnikiem duchowym grupy ze Słom-

nik był ksiądz Łukasz Snoch. Naszą 

pielgrzymkę rozpoczęliśmy w Bieli-

nach. Pokonaliśmy trasę zbójecką. 

Mieliśmy okazję wysłuchać bar-

dzo ciekawych legend o tym 

miejscu. Mimo, że podczas drogi 

postraszył nas deszcz, w czasie 

uroczystej Mszy Świętej, naszym 

oczom, na niebie ukazała się 

tęcza. Rajd przebiegał w bardzo 

duchowej, a zarazem radosnej atmos-

ferze. Niewątpliwie, było to wspaniałe 

doświadczenie. 

DW 

Zapraszamy do podróżowania, gdyż każda 

wyprawa to nowe przyjaźnie, nowe przygody  

i nowa wiedza z zakresu geografii, historii, 

biologii. Każda podróż to sprawdzenie siebie, 

swoich możliwości i przełamywanie słabości.  

Podróżowanie to odkrywanie nowych miejsc, 

smaków i zapachów, to tak naprawdę odkry-

wanie siebie.  

W najbliższym czasie planujemy dwu-dniowy 

wypad do Ogrodzieńca, gdzie poznamy duchy 

żyjące w tamtejszym zamku. 

W drodze powrotnej odwiedzi-

my też zamek Smoleń. Ogro-

d z i e n i e c  i 

 Smoleń to kolejne znajdują-

ce się na SZLAKU ORLICH 

GNIAZD.  W ubiegłym roku 

odwiedziliśmy zamek w Pie-

skowej Skale i Ojcowie oraz 

kościółek w grodzisku. 

Na przełomie maja i czerwca 

wybieramy się do na wspania-

łą grecką przygodę.  Zaplano-

wane mamy wizyty w : górach 

Olimpu, Atenach, Termopi-

lach, Delfach, Koryncie, zoba-

czymy Meteory—wiszące klasztory , 

Saloniki, odwiedzimy stolice Buda-

pesztu i popłyniemy statkiem po Du-

naju. Znajdzie się też czas na relaks 

na  greckich plażach. 

Zaplanowaliśmy też wyjazd do Czech i 

wycieczki szlakiem krakowskich mu-

zeów ORAZ ATRAKCJE W czasie ferii 

zimowych i wakacji. 

Jeżeli nie chcesz przegapić interesu-

jących wypraw  ze Szkolnym Kołem 

Turystyki ZDOBYWCY MARZEŃ, śledź 

informacje pojawiające się na tablicy 

ogłoszeń. Lub pytaj  Koła.  

ZDOBYWAJ MARZENIA   

Z NAMI I WŁÓCZYKIJEM:) 

Po powrocie obiecujemy fotorelację. 



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. 

 Włóczykija redagują: uczniowie gimnazjum i liceum pod opieką  

p. Barbary Waszuk i p. Nataszy Łączny. 

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

p. M. Szczepaniak,  M. Maćkiewicz, G. Blarowskiej.  

KONTAKT: 

ZSO w Słomnikach 

ZDOBYWCY MARZEŃ 

os. Świerczewskiego 2 

sala 16n 

32-090 Słomniki 

mail: zdobywcymarzen@onet.eu 

 www.zsoslomniki.pl 

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

 Paulo Coelho 

 W ramach wewnątrzszkolnego projektu 
LEARNING LANGUAGES IS FUN - THE BEUTY 
OF FALLS - uczniowie klas gimnazjalnych 
wykonali prace plastyczne z wykorzystaniem 
darów jesieni. Do każdej z prac dołączone 
były opisy w języku niemieckim lub angiel-
skim. 

Dowiedzieliśmy się z nich z jakich materia-
łów praca została wykonana, jak się nazywa 
lub co przedstawia. Prac spłynęło wiele, ko-

JESIENE STWORY I BUKIETY 

Dominika Warszewska, 

Bartłomiej Płowiński Natalia Przecherska, Martyna Maćkiewicz, 

Magdalena Soczówka, Dominika Jajkiewicz,  

Julia Łypaczewska,  

Barbara Piwowarska,  

Nazywamy się ZDOBYWCY MARZEŃ—zdobywaj z nami marzenia  

i Ty—ZAPRASZAMY:) Artykuły w tym numerze pisali:  

misji bardzo trudno było wy-
brać te najlepsze. Ostatecz-
nie zwycięzcami zostały: An-
gelika Bożek i Emilia Bożek za 
wspaniałego pawia i kamele-
ona oraz Julia Warchoł za 
piękny wieniec jesienny.  

Wszyscy uczestnicy konkursu 
nagrodzeni zostali ocenami  
z języka niemieckiego i an-
gielskiego. Najciekawsze pra-
ce można podziwiać we wnę-
ce na II piętrze. 


