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NOWA RADA                                

SAMORZADU 

UCZNIOWSKIEGO                                  

Przewodniczący: Kamil Sierak                                       

Zastępca: Wiktoria Skrzypczak                                                                      

Skarbnik i protokolant: Weronika Dziub                                                       

Sekretarz: Paulina Sroka i Oliwia Krawczyk                                                    

Pozostali członkowie Rady SU: Ewelina Derkowska,                                 

Agata Biczkierów i Martyna Gryczkowska                                                        

Opiekun Samorządu: Pan Tomasz Składanowski  

 

 

 

http://sppluznica.files.wordpress.com/2012/07/zakonczenie_klas3.jpg
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FOTOREPORTAŻ ph. ŚLADAMI NIEPODLEGŁOŚCI 

4 – dniowa WYCIECZKA DO KRAKOWA  

Dzień 1 

Dnia 9 października 2018 roku 45 uczniów pod opieką 5 nauczycieli  rozpoczęło 

wędrówkę po Krakowie pod hasłem: „ŚLADAMI NIEPODLEGŁOŚCI”. 

Przewodnik Pan Marcin Szymoniak rozpoczął spotkanie z uczniami od 

przedstawienia krótkiej historii miasta. Pierwszym miejscem, które uczniowie 

zobaczyli na Starym Mieście był POMNIK GRUNWALDZKI, przedstawiający na 

koniu króla Władysława Jagiełłę. Pomnik wzniesiony został na placu Jana Matejki 

w 1910 z fundacji Ignacego Jana Paderewskiego w 500. rocznicę bitwy pod 

Grunwaldem. Zburzony został w 1939 przez Niemców, zrekonstruowany w 1976 

roku.  Przed pomnikiem znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza. Wybitny 

kompozytor i polityk Ignacy Jan Paderewski uczynił to „PRAOJCOM NA 

CHWAŁĘ – BRACIOM NA OTUCHĘ”, jak można przeczyta na cokole monumentu. 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Jana_Matejki_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Jan_Paderewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Grunwaldem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Grunwaldem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B3b_Nieznanego_%C5%BBo%C5%82nierza_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Jan_Paderewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cok%C3%B3%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik
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Kolejnym etapem był 

BARBAKAN czyli 

część fortyfikacji 

miejskich Krakowa. Znajduje 

się on na Plantach, 

przed BRAMĄ FLORIAŃSKĄ, 

po południowej stronie            

ul. Basztowej.                              

Jest to gotycka budowla                     

z siedmioma wieżyczkami – 

okrągłymi i sześciobocznymi 

ułożonymi naprzemiennie 

względem siebie. Dawniej był 

połączony z Bramą Floriańską długą szyją i jego głównym zadaniem była jej 

obrona. Do dwóch bram fortecy wiodły mosty zwodzone, przerzucone nad 

wyłożoną kamieniami fosą.   

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mury_miejskie_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mury_miejskie_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Planty_Krakowskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Floria%C5%84ska_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Basztowa_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gotyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Floria%C5%84ska_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Most_zwodzony
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W centralnej części Rynku Głównego                                

w Krakowie znajdują się 

SUKIENNICE                        

– dziś zabytkowy budynek                                          

– kiedyś stanowiły one podwójny 

rząd kramów kamiennych, 

tworzących jakby uliczkę pośrodku 

Rynku.  

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_G%C5%82%C3%B3wny_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_G%C5%82%C3%B3wny_w_Krakowie
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        Nowe przekupki krakowskie 
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Najcenniejszym zabytkiem w Krakowie, który podziwiali uczniowie był  

KOŚCIÓŁ MARIACKI.                                                          

Obok katedry na 

Wawelu  stanowi on 

najważniejszą 

świątynię Krakowa.                 

Przez wieki kościół 

otoczony był opieką 

bogatych rodzin 

mieszczańskich, dzięki 

czemu dziś budowla ta 

należy do grona 

najznakomitszych 

obiektów architektury 

sakralnej w Polsce. 

Kościół Mariacki 

znajduje się w północno 

– wschodnim narożniku 

Rynku Głównego, a jego 

ukośne ustawienie 

względem osi rynku 

świadczy o tym, że 

pierwsza świątynia 

romańska wzniesiona 

została w tym miejscu 

jeszcze przed lokacją 

miasta (1257) r.  

Obecna, trójnawowa bazylika utrzymana w stylu gotyckim powstała pod koniec 

XIV w. W XV w. do naw bocznych dobudowano jeszcze kaplice i od tego czasu 

główna bryła kościoła niewiele się zmieniła.  
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Przeprowadzane w następnych wiekach prace renowacyjne dotyczyły głównie 

wystroju wnętrza. Najcenniejszym zabytkiem kościoła Mariackiego jest ołtarz 

główny, najwybitniejsze i najlepiej zachowane dzieło późnogotyckiej rzeźby w 

tej części Europy -  norymberskiego rzeźbiarza Wita Stwosza. W latach 1887-

1891, pod kierunkiem Tadeusza Stryjeńskiego, wprowadzono do wnętrza 

wystrój neogotycki. Świątynia zyskała nową polichromię projektu i pędzla Jana 

Matejki, z którym współpracowali: Stanisław Wyspiański i Józef Mehoffer – 

autorzy witraży w prezbiterium i nad organami głównymi. 18 kwietnia 2010 roku 

w kościele Mariackim odbyła się uroczystość pogrzebowa tragicznie zmarłego 

prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii, których trumny następnie 

pochowano w jednej z krypt katedry na Wawelu. 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Stryje%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neogotyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polichromia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Matejko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Matejko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Wyspia%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Mehoffer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Witra%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pogrzeb_Lecha_i_Marii_Kaczy%C5%84skich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Kaczy%C5%84ska
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Kolejnym etapem było zwiedzanie KRAKOWSKICH OLEANDRÓW                                   

, skąd  w 1914 r. I Kompania Kadrowa wyruszyła w kierunku Królestwa Polskiego. 

Uczniowie poznali historie budowy POMNIKA PIŁSUDSKIEGO. 

 

Został on odsłonięty 10 listopada 2008 roku, czyli w przeddzień 90 rocznicy 

odzyskania przez Polskę Niepodległości. Stanął na skwerze u zbiegu ulic 

Piłsudskiego, Wenecja i Garncarskiej.                      

Pomnik składa się z dwóch części.                           

Pierwsza z nich to stojąca na cokole figura 

Józefa Piłsudskiego. U jej stóp znajduje się 

orzeł, symbolizujący wolność odzyskaną przez 

Polskę po latach zaborów.                                               

Za figurą stoi maszt opleciony wieńcem 

laurowym z różami i z kopią główki laski 

marszałkowskiej z II Rzeczpospolitej.  
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Druga część to rzeźba czwórki legionistów, pod którą znajdują się wyryte słowa 

z pieśni Pierwsza Brygada: Legiony to – żołnierska buta, Legiony to – ofiarny 

stos, Legiony to – rycerska nuta, Legiony to straceńców los!  

 

Dzień 2 
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W drugim dniu uczniowie podziwiali także najcenniejsze zabytki w Krakowie. 

Zwiedzili WNĘTRZA KATEDRY 

NA WAWELU ZE SŁYNNYM 

DZWONEM ZYGMUNTA I 

GROBAMI KRÓLEWSKIMI.                                 

WAWEL to wzgórze na Pomoście 

Krakowskim, 

historyczna dzielnica Krakowa. 

Na wzgórzu znajdują się 

dwa zabytkowe zespoły 

budowlane: Zamek Królewski na 

Wawelu i bazylika 

archikatedralna św. Stanisława i 

św. Wacława. W 1978 Wawel 

wraz ze Starym Miastem  został 

wpisany na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzg%C3%B3rze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomost_Krakowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomost_Krakowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Krakowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Kr%C3%B3lewski_na_Wawelu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Kr%C3%B3lewski_na_Wawelu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_archikatedralna_%C5%9Bw._Stanis%C5%82awa_i_%C5%9Bw._Wac%C5%82awa_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_archikatedralna_%C5%9Bw._Stanis%C5%82awa_i_%C5%9Bw._Wac%C5%82awa_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_archikatedralna_%C5%9Bw._Stanis%C5%82awa_i_%C5%9Bw._Wac%C5%82awa_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stare_Miasto_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_UNESCO
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Nie zabrakło także pamiątkowych zdjęć ze SMOKIEM WAWELSKIM. 

  

  

Prawdziwym wyzwaniem było pokonanie KOPCA MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO. 
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Uczniowie poznali w Krakowie wydarzenia związane z historią Odzyskania 

Niepodległości i tematyczne wystawy związane z obchodami 100 Rocznicy.                 

Była to prawdziwa, żywa lekcja historii. 
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Dzień 3 

Trzeciego dnia uczniowie zwiedzili KOPALNIĘ SOLI  W WIELICZCE.  

 

                                                     Kinga Sroka z siostrą przed figurą św. Kingi. 

 

         Konik w kopalni jak żywy. 
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W trzecim dniu uczniowie byli także w Wadowicach                                                         

w MUZEUM JANA PAWŁA II. 
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Uczniowie mogli poznać wszystkie miejsca, które odwiedził PAPIEŻ. Są one  

wypisane na podświetlanej szklanej tablicy, po której spacerowali. Jest tam 

ziemia przywieziona z tych krajów, do  których pielgrzymował                        

JAN PAWEŁ II.  

 

       Kuchnia w domu Karola Wojtyły.    Łózko, w którym spał Karol Wojtyła  

Dzień 4  

Ostatni dzień dostarczył wszystkim największych wrażeń. Był to całodzienny 

pobyt w WESOŁYM MIASTECZKU W ZATORZE. 
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Była to wspaniała zabawa w Energylandii,  największym w Polsce Parku Rozrywki. 

Uczniowie korzystali z różnego rodzaju gier, zabaw i podziwiali niezwykłe 

artystyczne wystawy urządzone w magicznym stylu. Podczas całej wyprawy była 

piękna pogoda, wszyscy wspominają mile spędzone razem chwile. 
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Serwis wiadomości szkolnych -                           
SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH 

Weronika Dziub z klasy VI otrzymała wyróżnienie w XI edycji 

Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego ph. WAKACYJNA PRZYGODA. 

                                          * 

29 września 31 uczniów wzięło udział w 2 BIEGU MYŚLIWIECKIM. W 

kategorii dziewcząt z rocznika 2008-2007 pokonując dystans 600 m na podium znalazła się Ewelina 

Derkowska zajmując II miejsce oraz Wiktoria Kaszuba III miejsce. W pierwszej dziesiątce znalazła się 

również Paulina Sroka z klasy V. W kategorii chłopców z rocznika 2008-2007 jako szósty do mety dobiegł 

Marcin Imiałek z klasy VI, ósmą pozycję zajął Sławomir Igliński z klasy V natomiast na dziewiątej 

pozycji znalazł się Kacper Łopatkiewicz - uczeń klasy VI. W kategorii dziewcząt rocznika 2006-2005 na 

dystansie 600 m w czołowej dziesiątce znalazła się Lena Kowalkowska, Katarzyna Bąk, Kinga Sroka 

oraz Jagoda Grądzka.  

                                                                                       * 

Marta Piotrowska z klasy V i Lena Czepłowska z grupy przedszkolnej zajęły I miejsce w Powiatowym 

Konkursie Recytatorskim. III miejsce wywalczyła Nadia Müller z kl. III. Konkurs w dwóch grupach 

wiekowych odbył się 16 października w Wąbrzeskim Domu Kultury. Celem konkursu było zapoznanie 

najmłodszych z twórczością Hanny Niewiadomskiej i prezentacja młodych talentów.  
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                                                                                      * 

19 października w Wąbrzeskim Domu Kultury rozstrzygnięty został Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. 

„Śladami budowli sakralnych”. Wśród laureatów konkursu znalazła się Oliwia Imiałek z klasy trzeciej, 

której praca zajęła III miejsce.  

                                                                          * 

Szymon Kwiatkowski z klasy VIII zakwalifikował się do etapu rejonowego konkursu przedmiotowego z 

matematyki.  

WAŻNE WYDARZENIA 

18 września zorganizowana została w szkole akcja NARODOWE CZYTANIE 

"PRZEDWIOŚNIA" STEFANA ŻEROMSKIEGO. W uroczystości szkolnej wzięła 

udział Pani Dyrektor, nauczyciele i uczniowie z koła polonistycznego. Słuchacze poznali I 

rozdział ostatniej powieści pisarza, która została opublikowana w 1924 roku. Pięknie 

czytanie lektury tej mądrej książki rozpoczęła Pani Dyrektor. Uroczystość przebiegała w 

poważnym nastroju i oprawiona została w barwy narodowe. Uczniowie z uwagą słuchali 

wzorcowego czytania. Uczniowie klasy VII i VIII uczestniczyli także w akcji czytania 

„Przedwiośnia” zorganizowanej dnia 12 września przez  Gminną Bibliotekę Publiczną w 

Pływaczewie.   
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Dnia 17 października z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej Samorząd Uczniowski pod kierunkiem 

Pana Tomasz Składanowskiego  przygotował 

uroczystość dla nauczycieli i pracowników szkoły. 

Uczniowie przygotowali ciekawy program 

artystyczny ph. W NASZEJ SZKOLE JEST 

WESOŁO. Celem uroczystości było kształtowanie 

postaw szacunku wobec nauczycieli i pracowników 

szkoły. Oprócz zabawnych scenek były poetyckie 

życzenia i Koncert Muzyczny przygotowany przez 

koło wokalne pod kierunkiem pani Małgorzaty 

Molczyńskiej.  Pani Dyrektor szkoły w swoim 

wystąpieniu podziękowała nauczycielom za pracę, 

życzyła dalszych sukcesów w pracy z uczniami  i 

wręczyła nagrody nauczycielom i pracownikom szkoły. Oprócz życzeń i kwiatów od uczniów Samorząd 

Uczniowski wręczył nauczycielom i pracownikom szkoły niespodzianki przygotowane przez 

przewodniczącą Rady Rodziców Panią Monikę Sroka. Były to przepyszne, słodkie babeczki ozdobione 

ręcznie wykonanym kwiatkiem.  

NASZE WAKACYJNE WĘDRÓWKI                

PO POLSCE I EUROPIE 

OBÓZ SPORTOWY DĄBKI  -   Pod koniec wakacji 

pojechałyśmy na tygodniowy  obóz sportowy do 

Dąbek zorganizowany przez MUKP Przyjazne Wody . 

Celem tego wyjazdu było rozwijanie umiejętności 

pływania oraz zachęcanie do aktywności sportowej. 

Od rana byliśmy już w ruchu, poranna gimnastyka nad 

morzem, biegi po plaży, gry i zabawy w pobliskim 

lesie, a potem planowane atrakcje dnia -wyprawy 

kajakowe, jeżdżenie na rowerach wodnych i zwykłych, 

pływanie łodzią wikingów po jeziorze Bukowym,  

pokonywanie przeszkód w parku  linowym i Paint Ball. 
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Po popołudniu mieliśmy konkursy i teleturnieje sportowe na boisku. Naszym codziennym 

zajęciem było pływanie w basenie w Darłówku oraz zabawy na nadmorskiej plaży w 

Dąbkach. Był to wspaniały tydzień pełen wrażeń i pozytywnych emocji. 

                                                                     Kinga i Lena z k. VII  

SPRAWDZONE PRZEPISY – ŚLIMACZKI SZYNKOWE  

SKŁADNIKI: 1 opakowanie ciasta francuskiego.  Nadzienie: 15 dag gotowanej szynki, 1 cebula, 

zielona pietruszka lub szczypiorek, 2 łyżki kwaśnej gęstej śmietany, 1 białko, 15 dag żółtego sera, 

pieprz, sól do smaku, do posmarowania 1 żółtko.                                                                                                                                                                                   

PRZYGOTOWANIE : Szynkę, cebule, ser pokroić w kostkę. Zieleninę poszatkować. Wszystko 

wymieszać ze śmietaną, białkiem i przyprawami. Ciasto francuskie rozwinąć na papierze do pieczenia, 

posmarować nadzieniem, pozostawić brzegi do sklejenia. Zawijać jak strudel, kroić plastry o grubości 

2-3 cm i układać na blaszce. Posmarować żółtkiem i piec 15-18 minut w temperaturze 200-220 ﮿C.  

Serwować na gorąco z zieloną sałatą lub na zimno.   Smacznego życzy Kinga Sroka 

 

GAZETKA SZKOLNA 
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