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W dniach 04-08 czerwca odbyła się szkolna 

wycieczka klas VII i II gimnazjum do Krakowa. 

Nasi uczniowie mieli okazję poznać najważniejsze 

zabytki tego pięknego miasta min. Sukiennice, Bar-

bakan, Planty, a przede wszystkim Wawel, gdzie 

doświadczyliśmy bliskiego spotkania ze Smokiem. 

Dzięki niezwykłej atmosferze mogliśmy poczuć 

ducha dawnych czasów zwiedzając przepiękny ko-

ściół Mariacki, gdzie znajduje się słynny Ołtarz Ma-

riacki. Drugiego dnia odbyliśmy niezwykłą podróż 

w głąb ziemi, zwiedziliśmy Kopalnię Soli w Wie-

liczce. Niezapomnianych wrażenia doświadczyliśmy 

w czasie spływu Dunajcem, niecodzienne widoki  na 

 

 

 

 

 

 

 

zawsze pozostaną w naszych 

sercach. Zwiedziliśmy też 

piękny Zamek w Niedzicy. 

Czwartego dnia poczuliśmy 

prawdziwego ducha gór 

wspinając się na jeden z naj-

wyższych szczytów Pienin - 

Trzy Korony. W drodze po-

wrotnej do domu zatrzymali-

śmy się w Łodzi, aby zwiedzić nowoczesne Centrum 

Nauki mieszczące się w dawnej elektrociepłowni. 

Przez cały tydzień dopisywała nam piękna pogoda, 

dzięki której miło upłynął nam czas i mogliśmy po-

dziwiać piękną panoramę Tatr z naszego schroniska 

w Bukowinie Tatrzańskiej. Dla wszystkich z nas 

była to wyjątkowa wyprawa, która na długo pozo-

stanie w naszej pamięci. …………………………   

                                                                 D. Sawczak 

Wakacje nadal trwają, my wspominamy wydarzenia z roku szkolnego….                                                                        
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7 czerwca klasy I a i II a wybrały się na 

wspólną wycieczkę krajoznawczą do Wdzydz Ki-

szewskich. Tutaj zwiedziły Kaszubski Park Etnogra-

ficzny założony przez Teodorę i Izydora Gulgow-

skich w 1906 roku. Najpierw uczestniczyły  

w lekcji muzealnej w starej szkole, gdzie pisały gę-

sim piórem i spróbowały jak niegdyś za karę klęcza-

ło się na grochu. Podziwiały stary kościółek p.w. św. 

Barbary ze Swornegaci, chałupy, dwory, budynki 

gospodarcze i wiatrak. Po krótkim odpoczynku i 

posiłku odbyły godzinny rejs statkiem po Jeziorze 

Wdzydzkim i zaopatrzone w pamiątki z wycieczki 

wróciły do domów. ……………….                                              

                                       B. Kowalewska, A. Bresa 

  

 

          5 czerwca 2018 r. klasy Ib i Ic pojechały na 

wycieczkę do Gdańska - Oliwy. Najpierw udaliśmy 

się do Parku Oliwskiego. Dzieci spacerowały alej-

kami podziwiając piękne okazy roślin pochodzące z 

różnych kontynentów. Zobaczyły m.in. modrzewie 

europejskie i japońskie, kasztanowce białe, tulipa-

nowce, magnolie drzewiaste oraz daglezje. Z kolei w 

Zoo miały okazję zobaczyć  z bliska niespotykane 

na co dzień  zwierzęta, poznać ich wygląd i tryb 

życia. Ostatnim punktem naszej wycieczki był posi-

łek w McDonalds. W swoim zestawie każdy znalazł 

małe, pluszowe zwierzątko. W drodze powrotnej 

pomimo zmęczenia wszystkim dopisywał hu-

mor.                                                            E. Żur, J. Borys 

WYCIECZKA DO ZOO WYCIECZKA NA KASZUBY 
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13 czerwca 2018r. klasy piąte udały się na 

ostatnią wycieczkę w tym roku szkolnym. Za cel 

podróży obrały sobie Malbork. Każda z klas 

uczestniczyła w lekcji historycznej na zamku. Nie 

zabrakło także zajęć sportowych w parku linowym. 

Na koniec pobytu uczestnicy uzupełnili stracone 

kalorie w McDonaldzie i szczęśliwi wrócili do do-

mów.                                                    A. Turzyńska 

 

 

       Klasy 4a i 4b w dniu 28 maja 2018r. odwie-

dziły gospodarstwo ekologiczne Toskanię Ko-

ciewską. Właściciel, z pochodzenia Amerykanin 

oprowadził nas po 

swoim ranczu: ob-

cowaliśmy ze zwie-

rzętami, wysłuchali-

śmy różnych cieka-

wostek oraz śpiewa-

liśmy piosenki. Na-

tomiast gospodyni – 

Włoszka  z pocho-

dzenia – pomogła 

nam w przygotowa-

niu pizzy. Była 

pyszna… Zadowo-

leni wróciliśmy do domu. ……………………..                                        

                                                             A. Sakowska 

KLASY PIĄTE  

W MALBORKU 

KLASY CZWARTE 

W KOCIEWSKIEJ TOSKANII 
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19 czerwca 2018r. klasa 7a wybrała się na wy-

cieczkę rowerową do Brodów Pomorskich. Dziękuje-

my za miłe przyjęcie Kołu Łowieckiemu i Panu An-

drzejowi Smolińskiemu za interesującą lekcję przyro-

dy.                                                             K. Lemka

       

       

       

 5 czerwca 2018 r. uczniowie klasy III b poje-

chali na wycieczkę. Pierwszym punktem wyjazdu był 

zamek w Gniewie, po którym oprowadził nas prze-

wodnik. Bardzo podobała nam się sala rycerska, kapli-

ca oraz sala tortur. Po smacznym obiedzie w restaura-

cji spacerowaliśmy urokliwymi uliczkami Gniewu, 

zwiedziliśmy też ko-

ściół św. Mikołaja. 

Następnie pojechali-

śmy do Kwidzyna na 

basen. Na ostatnich 

zajęciach z instrukto-

rem pływania każdy uczeń przepłynął całą długość 

basenu i zdobył sprawność Pływaka (program „Mały 

Mistrz”). Zadowoleni wróciliśmy do Pelplina. 

                                                             K. Bembenek 

 

 

 

 

4 czerwca 2018 r. klasa III A gimnazjum 

miała okazję spróbować swoich sił w paintballu. 

Klasa została podzielona na dwie drużyny i otrzyma-

ła zadania do wykonania - uwolnienie vipa bądź 

zdobycie flagi. Na ostudzenie emocji, wycieczka 

zakończyła się wspólnym ogniskiem.         K. Gunia 

 

 

Czas szybko płynie. 12 czerwca 2018 r. ucz-

niowie klasy IIIB gimnazjum spotkali się u Maćka 

Nadolnego na ogni-

sku. Niestety, już po 

raz ostatni. Wspomi-

naliśmy spędzone ra-

zem 3 lata. Dziękuje-

my rodzicom Maćka, 

Damiana i Dominiki 

za miło spędzony czas 

i przygotowane sma-

kołyki.  

                                                   E. Maślanka 

WYCIECZKA ROWEROWA  

DO BRODÓW POMORSKICH 

WYCIECZKA DO GNIEWU  

I KWIDZYNA 

ZMAGANIA KLASY IIIA 

W PAINTBALLU 

OGNISKO POŻEGNALNE  

KLASY IIIB GIMNAZJUM 


