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Ukazuje się od 1993 roku www.sp6.resman.pl gratis 

Szkolna sonda 
Uczniowie klasy IV, V i VI odpowiedzieli na trzy pytania naszych redaktorów. 

1.Czy cieszysz się z wakacji? 

tak – 65 uczniów   nie – 3 uczniów 

2.Czy wyjeżdżasz gdzieś na wakacje? 

tak – 57      nie – 11 

3.Czy jesteś zadowolona/zadowolony ze swoich ocen na koniec roku szkolnego? 

tak – 46 uczniów   nie – 22 uczniów  

Maja Grabowska, Nataniel Bereś (IV) 



Szkolny Urząd Statystyczny informuje 
 

Za nami kolejny pracowity rok nauki. Z przyjemnością 

publikujemy nazwiska uczniów, którzy szczególnie wyróżnili się w roku 

szkolnym 2014/2015.  GRATULACJE! 

Najlepsze wyniki w nauce osiągnęli: 
Klasa I a – Karol Bylak, Matylda Durska, Nikodem Prokop, Zuzanna Szwajka, Urszula Wilk, Paulina 

Wybranowska, Nikodem Połciewicz, Michał Salach 

Klasa I b – Miłosz Chłanda, Brajan Hasiak-Ostrowski, Karolina Jasińska, Radosław Kozak, Oliwia Leśko, 

Antonina Łozińska, Patrycja Pacanowska, Kinga Radecka, Maja Szykuła, Jagoda Wojdyło, Weronika 

Wróbel 

Klasa II –  Mateusz Sikora, Maciej Sierżęga, Radosław Bereś, Oliwia Bober, Emilia Chmiel, Bartłomiej 

Sitarz, Jan Urban, Adrian Wróbel, Jakub Zięba, Tomasz Adamiec 

Klasa III – Andrzej Bereś, Julia Chłanda, Weronika Kielar, Krzysztof Piotrkowicz, Przemysław Rosół, 

Szymon Salach, Gabriela Zaborowska, Julia Redzimska, Kacper Bryła 

Klasa IV – Maciej Wilk, Ignacy Ataman, Arkadiusz Sobczak, Aleksandra Rudyk, Witold Dereń, Filip Idzik, 

Maja Skimina, Nataniel Bereś, Kamila Cieszyńska, Michał Kołodziej, Karolina Leśko, Szymon Jakubowski, 

Adrian Korbecki, Natalia Jasińska, Milena Adamiec, Aleksandra Trzyna, Aleksandra Wilk 

Klasa V –  Kajetan Ostrowski, Piotr Kuźniar, Agnieszka Chołody, Karolina Bryła, Miłosz Misiuda, Miłosz 

Ramski, Tomasz Cisek, Wiktoria Chłanda, Martyna Grzebyk, Gabriela Ossolińska, Aleksandra Żelazko 

Klasa VI – Kacper Błachowiak, Maciej Drabicki, Wiktoria Pacanowska, Jakub Bielawski, Jakub 

Jakubowski, Dalia Adamowicz, Wiktoria Kulig 

Wzorowe zachowanie otrzymali: 
Klasa I a – Karol Bylak, Matylda Durska, Nikodem Prokop, Michał Salach, Zuzanna Szwajka, Urszula 

Wilk, Paulina Wybranowska 

Klasa I b - Miłosz Chłanda, Karolina Jasińska, Radosław Kozak, Oliwia Leśko, Antonina Łozińska, Patrycja 

Pacanowska, Kinga Radecka, Maja Szykuła, Weronika Wróbel 

Klasa II – Mateusz Sikora, Maciej Sierżęga, Oliwia Bober, Gabriela Bryła, Emilia Chmiel, Emilia Duda,  

Julia Lekowska, Bartłomiej Sitarz, Tomasz Adamiec, Wiktor Maślanka, Tatiana Rzeszut 

Klasa III –Julia Chłanda, Weronika Kielar, Krzysztof Piotrkowicz, Przemysław Rosół, Szymon Salach, 

Gabriela Zaborowska, Aleksandra Jakubowska, Julia Redzimska, Julia Krzyśko 

Klasa IV – Maciej Wilk, Ignacy Ataman, Arkadiusz Sobczak, Aleksandra Rudyk, Filip Idzik, Maja Skimina, 

Kamila Cieszyńska, Karolina Leśko, Szymon Jakubowski, Adrian Korbecki, Natalia Jasińska, Milena 

Adamiec, Aleksandra Trzyna, Martyna Wesołowska 

Klasa V – Kajetan Ostrowski, Piotr Kuźniar, Agnieszka Chołody, Karolina Bryła, Tomasz Cisek, Wiktoria 

Chłanda, Martyna Grzebyk, Aleksandra Żelazko 

Klasa VI – Kacper Błachowiak, Maciej Drabicki, Wiktoria Pacanowska, Jakub Bielawski 

 

Wzorowa frekwencja: Paulina Wybranowska, Brajan Hasiak-Ostrowski, Patrycja Pacanowska, 

Weronika Wróbel, Wiktor Maślanka, Bartłomiej Sitarz, Tomasz Adamiec, Aleksandra Jakubowska, Julia 

Krzyśko, Milena Adamiec, Adrian Korbecki, Rafał Frąc, Kacper Błachowiak, Jakub Noworól, Gabriela 

Pańczak 

Najwięcej książek ze szkolnej biblioteki wypożyczyli:  

Ia – Kamila Ziemba    Ib – Brajan Hasiak-Ostrowski 

II – Mateusz Sikora i Radosław Bereś III – Weronika Kielar  IV – Natalia Jasińska 

V – Roksana Ulak    VI – Wiktoria Pacanowska 



ABSOLWENCI 2014/2015 
 

 

1. Dalia Adamowicz         TO MY SZEŚĆ LAT TEMU… 

2. Jakub Bielawski 

3. Kacper Błachowiak 

4. Maciej Drabicki 

5. Izabela Dryja 

6. Daniel Drzewicki 

7. Paweł Dziubek 

8. Jakub Jakubowski 

9. Paulina Jędrzejczak 

10. Aleksander Kulig 

11. Wiktoria Kulig 

12. Patrycja Lasota 

13. Jakub Noworól 

14. Wiktoria Pacanowska        A TAK WYGLĄDAMY TERAZ…  

15. Gabriela Pańczak 

16. Artur Stasicki   

17. Jakub Zapora 

18. Milena Ziobro 

Wychowawcy:  

I-III 

p. Irena Jakim 

IV-VI  

p. Małgorzata Maczuga 
 

Zapamiętam moją szkołę, 

Zapamiętam po kres dni. 

Będę o niej zawsze myślał, będę o niej ciągle śnił. 

Ukochana moja szkoło, choć daleko będę stąd, 

W mej pamięci pozostanie każda chwila, każdy kąt. 

Dzisiaj już żegnam Cię, 

Choć pozostać tu chcę. 

Muszę odejść, gdzie los wzywa mnie. 
KLASA VI 



Wywiad numeru 
Nasze redaktorki: Martynka Wesołowska i Milenka Adamiec przeprowadziły wywiad 

ze swoją koleżanką, Natalią Jasińską z klasy IV. 

- Cześć, Natalia, jaki sport uprawiasz i od jak dawna trenujesz? 

- Trenuję skoki do wody od dwóch i pół roku. Dodam, że trenuje ze mną moja młodsza siostra 

Karolinka. 

- Dlaczego wybrałaś tę dyscyplinę sportu? 

- Najpierw uczyłam się pływać, a potem zainteresowało mnie, jak dzieci trenowały skoki. 

- Jak często trenujesz, jak wygląda trening? 

- Chodzę na treningi trzy razy w tygodniu po dwie godziny. Najpierw rozgrzewamy całe ciało, 

następnie robimy przewroty, „brzuszki”, przysiady, podskoki. Dopiero później skaczemy. 

- Czy brałaś już udział w zawodach? 

- Tak, dwukrotnie, ale na razie nie mam znaczących sukcesów. 

- W jakim wieku dzieci mogą rozpocząć treningi? 

- Na treningi przyjmowane są dzieci od piątego roku życia.  

- Czy to jest bezpieczny sport? 

- Pod warunkiem, że uprawia się go pod opieką doświadczonego trenera. 

- Gdzie odbywają się treningi? 

- Na basenie ZKS Stal Rzeszów. 

- Czy lubisz swoją dyscyplinę sportu? 

- Tak, chcę zostać mistrzynią! 

- Dziękujemy Ci za rozmowę i życzymy sukcesów w sporcie i w szkole! 

- Dziękuję! 

________________________________________________________________________________ 

W świecie książek 
W tym numerze naszej gazetki chciałbym Wam przedstawić książki Pawła Beręsewicza        

z serii wydawniczej „Przygody Ciumków”: 

 Co tam u Ciumków? 

 Ciumkowe historie, w tym jedna smutna  

 Wielka wyprawa Ciumków 

 Ciumkowie w szkocką kratę 

Ciumkowie to kochająca się rodzina, w skład której wchodzą: mama, tata, 

Kasia i Grześ. U Ciumków stale coś się dzieje, a każdy dzień przynosi nową 

przygodę. 

Kasia i jej starszy brat Grzesiek mają różne zwariowane pomysły, które nie zawsze dobrze się 

kończą. Rodzice starają się jak najlepiej wychować swoje dzieci. Tata uczy Grześka i Kasię, jakich 

słów nie należy używać, mama za pomocą pomidorów i ogórków tłumaczy Kasi zasady 

przechodzenia przez jezdnię. 

Autor w zabawny sposób porusza różne tematy, takie jak: moda na różne gadżety i poczucie 

bycia gorszym z powodu tego, że się czegoś nie ma, czym jest tolerancja i szacunek w stosunku do 

dorosłych, jak działa siła reklamy. 

Książka jest pełna humoru, można pęknąć ze śmiechu! 

Polecam Wam tę pełną szalonych pomysłów i humoru serię książek. Są SUPER! 

 

Mateusz Sikora, II 

http://www.google.pl/url?url=http://www.przedszkole-lipowiec.edu.pl/files/Przewidywane_osiagniecia_dzieci_5-6-letnich_w_m-cu_czerw.doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=c28-VbWdNaGiyAOT9IHwBg&ved=0CCEQ9QEwBg&usg=AFQjCNHe6pFVP7nMuHJwKmgbkjXHcsQg0A


RZESZÓW  - MOJE MIASTO 
 

22 czerwca w rzeszowskim ratuszu odbyło się uroczyste 

podsumowanie międzyszkolnego konkursu „Rzeszów – moje miasto      

w komiksie, fotografii i wspomnieniach”, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową 

nr 17 w Rzeszowie oraz Szkołę Podstawową nr 16 w Rzeszowie, pod patronatem PTTK.  

Maja Skimina (kl. IV) zajęła I miejsce za komiks na podstawie legendy                 

o Rzeszowie, a Daniel Drzewicki (kl. VI) zdobył wyróżnienie w konkursie wiedzy           

o naszym mieście. W kategorii klas I-III trzecie miejsce zajął Mateusz Sikora (kl. II) za 

legendę pt. Historia o Zołenziu. Możecie przeczytać ją w naszej gazetce. Miłej lektury! 

 

Historia o Zołenziu 

Za siedmioma lasami, za siedmioma górami… 

Ale właściwie, dlaczego akurat za siedmioma? Tak naprawdę historia ta wydarzyła się 

tutaj, na Załężu. 

Dawno, dawno temu, gdy Załęże było jeszcze bardzo małą wioską, rosło tu 

bardzo dużo dębów. Pewnego razu przez wioskę przejeżdżała wraz ze swoją świtą 

piękna węgierska księżniczka Kunegunda, która postanowiła zatrzymać się w tym 

miejscu na odpoczynek. Wtedy zauważył ją biedny, wiejski chłopiec Wojtek. 

Jak to zwykle bywa w bajkach, Wojtek zakochał się w księżniczce i postanowił zrobić 

wszystko, aby zdobyć serce pięknej Kunegundy. 

Niestety, Kunegunda była bardzo kapryśną i próżną dziewczyną. Widząc, jak 

wiele rośnie tu dębów, oznajmiła, że wyjdzie za Wojtka tylko wtedy, gdy ten wyzbiera 

wszystkie żołędzie z lasu. Wiedziała, że jest to zadanie nie do wykonania. 

Wojtek jednak postanowił spełnić życzenie księżniczki. Zbierał i zbierał 

żołędzie, aż usypał z nich wielką górę, widoczną z dziesięciu kilometrów. 

Księżniczka, która nigdy nie chciała zostać żoną biednego wieśniaka, powiedziała: 

„Nie wyzbierałeś wszystkich żołędzi!’’  I odjechała. Wojtek z żalu wyjechał z wioski     

i nikt go już nigdy nie widział. Pozostała po nim tylko ogromna góra żołędzi. 

Z czasem ludzie nazwali wioskę „Żołędzie”. W pierwotnej pisowni nazwa 

„Żołędzie” wyglądała jak „Zołenzie’’. Z upływem lat nazwa ta została zniekształcona  

i dziś brzmi „Załęże”. Obecnie jest to dzielnica Rzeszowa, miejsce, w którym 

mieszkam i gdzie mieści się moja szkoła. 

Mateusz Sikora, II 

http://www.google.pl/url?url=http://platine.pl/herby/miasto,rzeszow,12285.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=uVKIVfTsKsmQsgGV6orQCQ&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFR3-__HY9b-DWcNib6BbQ6qlA8Qg


TO I OWO NA SPORTOWO 
Ranga i liczba imprez sportowych przypominają nam, że wielkimi krokami zbliżają się 

wakacje. Czas więc podsumować ostatnie zmagania na arenach sportowych w tym roku szkolnym. 

Ostatnie miesiące obfitowały w ciekawe wydarzenia. 

 

8 maja uczniowie klasy IV rywalizowali w klasowym turnieju badmintona. Wśród 

dziewcząt I miejsce zajęła Ilona Syzdek , II - Aleksandra Rudyk, a III - Milena Adamiec. Kategorię 

chłopców wygrał Witek Dereń, wyprzedzając kolejno Filipa Idzika  i Adriana Korbeckiego. 

Kolejnym miejscem zmagań był stadion lekkoatletyczny ,,Resovia”. Tam 12 maja w różnych 

dyscyplinach zaprezentowało się dwunastu zawodników naszej szkoły w Indywidualnych 

Mistrzostwach Miasta Rzeszowa w Lekkiej Atletyce. Do finałów awansowali następujący 

uczniowie: w biegu na 60 m chłopców Arkadiusz Sobczak (4. miejsce), Jakub Bielawski (8. lokata). 

Na tym dystansie w wśród dziewcząt IV miejsce zajęła Ola Wilk. Z kolei Ola Trzyna w skoku w dal 

została sklasyfikowana na VI miejscu. 

Innym miejscem rywalizacji był basen ,,Nemo” w Pustkowie, na którym 14 maja zmierzyli 

się najlepsi zawodnicy w Finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Pływaniu.          

W stylu motylkowym Miłosz Ramski zajął VIII miejsce,  a Kajetan Ostrowski w stylu dowolnym 

był piąty. 

Luboń natomiast był miejscem zmagań młodzików                   

w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Tenisie Stołowym, na 

których godnie zaprezentował się Miłosz Misiuda. 

Dużo emocji dostarczyły nam również zawody drużynowe,      

w których jak zawsze brały udział nasze reprezentacje. 26 maja 

Gimnazjum nr 7 było miejscem turnieju piłki siatkowej Orlik 

Volleymania 2015.  Drużyna klasy V ( S. Piersiak, M. Ramski, A. Żelazko,  K. Bator, R. Ulak) 

zajęła V miejsce. Zespół klasy VI (W. Kulig, I. Dryja, J. Noworól, P. Dziubek, J. Zapora) dotarł do 

finału, plasując się na miejscu od  IV do VI. 

 

Tradycyjnie już swoją wysoką formę potwierdzili w nowym składzie nasi zawodnicy w 

zawodach rowerowych BRD. Na szczeblu powiatowym nie mieli sobie równych, zajmując 

drużynowo I miejsce. Również klasyfikacja indywidualna była wewnętrzną rywalizacją naszych 

rowerzystów. Miejsce I zajęła Gabriela Pańczak, II - Tomasz Cisek, III - Witek Dereń, IV - 

Agnieszka Chołody. Z kolei w finale wojewódzkim uplasowaliśmy się na miejscu III, przegrywając 

miejsce drugie zaledwie o jeden punkt. Indywidualnie w tym finale III miejsce przypadło Agnieszce 

Chołody. 

 

Inną ciekawą formą popularyzacji aktywności sportowej był tradycyjny Rodzinny Turniej 

Siatkówki. Rywalizację i świetną zabawę w kategorii dziewcząt wygrała Ola Żelazko w parze        

z kuzynem Jarosławem Haberem, przed Wiktorią Kulig startującą z kuzynką Sandrą Bojarską. 

Trzecie miejsce przypadło Patrycji Lasocie występującej z bratem Sławkiem. W zmaganiach 

chłopców najlepsi okazali się: Miłosz Ramski z tatą, którzy wyprzedzili w finale Witka Derenia      

z bratem Jakubem. Miejsce III zajęła drużyna: Sebastian Piersiak z siostrą Izabelą. 

Ciąg dalszy na następnej stronie 



Podsumowano wyniki Szkolnej Ligi Siatkówki. Odbyło się pięć turniejów z tego cyklu. Oto 

wyniki: 

 I miejsce    -   Gabriela Pańczak, Sebastian Piersiak,  

II miejsce   -  Paulina Jędrzejczak, Jakub Zapora,  

III miejsce  -  Aleksandra Żelazko, Tomasz Cisek,  

IV miejsce   -  Agnieszka Chołody, Aleksander Kulig,  

V miejsce    -  Kamila Bator, Paweł Dziubek.  
 

Najlepszymi sportowcami w tym roku szkolnym zostali: 

Gabriela Pańczak (kl. VI) oraz Miłosz Misiuda (kl. V). 

NAJLEPSI  SPORTOWCY   KLAS  IV - VI 
 

KLASA DZIEWCZYNKI CHŁOPCY 

IV Aleksandra Wilk Arkadiusz Sobczak 

V Agnieszka Chołody Tomasz Cisek 

VI Gabriela Pańczak Paweł Dziubek 

 

Przy tak olbrzymiej liczbie wydarzeń  wielkie  podziękowania za pomoc w naszych 

przygotowaniach, cierpliwość, wsparcie i opiekę nad nami należą się przede wszystkim Pani 

Lucynie Bilut.  

Wszystkim angażującym się w życie sportowe szkoły w tym roku serdecznie gratuluję. 

Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły, Koleżankom i Kolegom życzę wakacji pełnych 

aktywnego wypoczynku. 
 

Miłosz Misiuda, V 

__________________________________________________________________________ 

NA  LOTNISKU 
 

29 kwietnia uczniowie  klasy II wybrali się z wycieczką na lotnisko do Jasionki.  

Po przyjeździe na miejsce przewodnik oprowadzał nas po terminalu, gdzie 

zobaczyliśmy między innymi tablicę odlotów i przylotów, a także  pas startowy, na którym 

właśnie kołował samolot. Pracownicy ochrony lotniska przeprowadzili nas przez bramki        

i pouczali, jak się zachować przed wejściem do samolotu.  

W terminalu znajduje się także Kaplica im. Św. Jana Pawła II, gdzie przechowywana 

jest kropla krwi Papieża Polaka. Po krótkiej modlitwie udaliśmy się na taras widokowy, aby 

stamtąd podziwiać startujące i lądujące samoloty. Na zakończenie wycieczki zwiedziliśmy 

Aeroklub Rzeszowski, gdzie widzieliśmy spadochroniarnię  

i hangar z różnego rodzaju samolotami.  

Wycieczka na lotnisko była dla nas wszystkich 

ogromną przygodą i dostarczyła mam dużo niesamowitych 

wrażeń. 

Maciej Sierżęga, II                        



 W indiańskiej wiosce 
11 maja moja klasa wybrała się na wycieczkę do Zagrody Szmer 

koło Lutczy. 

Gdy przyjechaliśmy na miejsce, przywitała nas pani przebrana za 

Indiankę, która opowiadała nam o różnych zwyczajach Indian i pokazywała stroje 

indiańskie. Następnie jeździliśmy bryczką i pociągiem, bawiliśmy się na placu zabaw oraz 

oglądaliśmy różne domowe zwierzęta i bawiliśmy się  z kozą. 

Aby być pasowanym na Indianina (co było celem naszej wycieczki), musieliśmy 

przejść różne próby np. próbę milczenia, rękodzieła, rzut oszczepem, strzelanie z łuku, 

łowienie ryb. 

Zabawy były ciekawe i bardzo nam się podobały. 

Mateusz Sikora, II 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Wycieczka do Krakowa i Wieliczki 
28 maja wyjechaliśmy (klasa IV i VI) na wycieczkę do Krakowa i Wieliczki.  

Wstałem wcześnie rano, zjadłem śniadanie i z mamą pojechałem do szkoły. O 6.15 była 

zbiórka. Autokarem jechaliśmy około 2 godzin. 

W Krakowie zwiedziliśmy Wawel. Zamek Królewski na Wawelu oraz wzgórze 

wawelskie to jedno z najważniejszych historycznie i kulturalnie miejsc w Polsce. Zamek był 

przez wieki siedzibą królów polskich. Dodatkową atrakcją podczas zwiedzania kompleksu 

był moment, kiedy z wieży dzwonu Zygmunta spadł mi telefon! 

Następnie udaliśmy się do zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce. Zanim 

rozpoczęliśmy zwiedzanie, przewodniczka dała wszystkim coś, co przypominało dyktafon    

i jednorazową słuchawkę. Pani miała mikrofon i mówiła do niego. Dzięki odbiornikom         

i słuchawkom, wszyscy doskonale słyszeliśmy ciekawe opowieści o kopalni. 

Musieliśmy zejść w dół, pokonując około 300 schodów, aby dotrzeć do 

pierwszego poziomu. Ogółem poziomów było dziewięć, jednak zeszliśmy 

tylko do trzeciego. Na pierwszym poziomie znajdowały się dwie lizawki soli 

kalafiorowej oraz soli kamiennej. Na drugim poziomie nic nie przyciągnęło 

szczególnie mojej uwagi. Na trzecim poziomie  było kino 3D i 5D, mała 

sadzawka soli zielonej, z którą związana jest legenda o 50 niemieckich żołnierzach. 

Zauważyłem też szyby, prowadzące na różne poziomy oraz sale zabaw, restauracje i sklepy  

z pamiątkami. 

 Według mnie druga część wycieczki była o wiele bardziej interesująca. Mam nadzieję, 

że kiedyś wrócę do Krakowa i Wieliczki. 

Michał Kołodziej, IV 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kopalnia.pl/zwiedzanie&ei=sY-CVbmYCYquswGFrYiQBw&bvm=bv.96041959,d.bGg&psig=AFQjCNFtAgmPmxW5QngdDZ_rLvhyq-3_qA&ust=1434706194447588


Na turystycznym szlaku… 
 PIENINY 

 

13 czerwca tego roku odbyła się ostatnia w tym roku szkolnym wycieczka Szkolnego Koła 

PTTK. Wzięli w niej udział uczniowie klas V-VI, pod opieką pani Moniki Grędziak i pana 

dyrektora Tomasza Noworóla. 

Już o godzinie 5.50 rano spotkaliśmy się przed szkołą i punktualnie o 6.00 wyruszyliśmy 

komfortowym busem w kierunku Szczawnicy. W czasie podróży mieliśmy okazję zobaczyć Jezioro 

Czchowskie i Rożnowskie, rzekę Dunajec oraz Popradzki Park Krajobrazowy.  

W Szczawnicy spotkaliśmy się z panią przewodniczką. Z parkingu razem poszliśmy w stronę 

wąwozu Homole. Przewodniczka bardzo ciekawie opowiadała o tym miejscu. Składało się ono z 

licznych skał i ostańców. Podążaliśmy wzdłuż wąskiego potoku, co chwilę przechodząc na drugi 

brzeg. Po pewnym czasie doszliśmy do restauracji i zdecydowaliśmy, że tutaj zrobimy przerwę. 

Niektórzy wykorzystali ją na zjedzenie drugiego śniadania, kupienie oscypków lub podziwianie 

malowniczych krajobrazów.  

Po krótkim odpoczynku zeszliśmy ścieżką do miejscowości Jaworki. Udaliśmy się na 

parking, gdzie stał nasz bus. Pojechaliśmy do pobliskiej Szczawnicy. Tam podczas spaceru pani 

przewodniczka opowiadała nam o historii tego uzdrowiska. Na niewielkim placu Dietla stał wysoki, 

biały budynek. Była to pijalnia leczniczych wód, mieliśmy okazję spróbować smaku pięciu 

zdrojów. Potem pożegnaliśmy naszą przewodniczkę i ładnie jej podziękowaliśmy za przekazanie 

nam wiedzy o Pieninach.  

Kolejnym etapem naszej wycieczki była góra Palenica, na którą wjechaliśmy kolejką linową. 

Pan dyrektor kupił bilety w kasie i rozdał je uczniom. Wjeżdżając, oglądaliśmy urokliwą panoramę 

Szczawnicy. Na Palenicy zrobiliśmy sobie krótką przerwę. Niektórzy podziwiali widoczne stąd 

szczyty Pienin, a nawet Tatr, a inni obserwowali pasące się owieczki. Po jakimś czasie zrobiliśmy 

sobie parę pamiątkowych zdjęć. Następnie weszliśmy po stromej ścieżce na Szafranówkę. Szliśmy 

niebieskim szlakiem wzdłuż granicy polsko-słowackiej. Po prawie godzinnym spacerze weszliśmy 

na szeroki chodnik, poprowadzony tuż obok rzeczki Grajcarek. Wstąpiliśmy do restauracji na 

smaczny obiad. A potem, w drodze do busa, mogliśmy sobie kupić pamiątki na licznych stoiskach. 

Wracając do Rzeszowa, słuchaliśmy w radiu relacji z meczu piłkarskiego Polska-Gruzja, 

rozmawialiśmy o wycieczce i stwierdziliśmy, że była bardzo udana. Mnie najbardziej zainteresował 

wąwóz Homole, gdzie zobaczyłem ciekawe skały. Polecam wszystkim to miejsce! Miło przejść się 

po Szczawnicy, spróbować wód mineralnych, wyjechać na Palenicę. Naprawdę warto tam pojechać! 

 

Maksymilian 

Wilk, V 



Wstrząs mózgu 
1. Lata nad stawem w lecie 

2. Leżysz na nim na plaży 

3. Osłaniasz się nią przed deszczem 

lub słońcem 

4. Po wiośnie 

5. Latem mocno świeci słońce, więc 

jest nam … 

6. Przed zimą 

7. Na plaży żółty i drobny 

 

Maja Grabowska, IV 

 

REBUS 

ROZWIĄZANIE: …………………………..………. 

Przygotował Szymon Jakubowski, IV 
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