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Śladami historii narodu

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłosił w maju kon-
kurs na opracowanie projektu wycieczki kulturowo-hi-
storycznej do miejsc pamięci narodowej.

Wychowawczynie klas szóstych Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Puszczykowie – panie: Magdalena Wąsowska  
i Agnieszka Molińska wystąpiły z wnioskiem, który został 
pozytywnie zaopiniowany. W rezultacie klasy szóste dosta-
ły dofinansowanie w wysokości 4 316.00 zł. W przygoto-
wanie projektu włączył się Urząd Miasta Puszczykowa. Pani 
burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zadeklarowała 
kwotę 1 000.00 zł na dofinansowanie środków transpor-
tu. Dzięki tej pomocy finansowej prawie wszystkie dzieci 
mogły uczestniczyć w wycieczce.

Oto sprawozdanie z wycieczki napisane przez uczest-
ników, Jonasza Mazura z klasy 6 a i Marcelinę Lewan-
dowską z klasy 6 b.

Dnia 19.09.07 r. o godz. 5.30 rano, uczniowie klas szó-
stych zebrali się przed szkołą. Wszyscy byli bardzo ospali, jed-
nak kiedy autokar ruszył, atmosfera od razu się ożywiła. 

Ok. godz. 13.00 dotarliśmy do Oświęcimia. Pan 
pilot bardzo ciekawie opowiadał o historii obozu 
koncentracyjnego Auschwitz Birkenau. Każdy zacho-
wał powagę. W planie wycieczki było obejrzenie fil-
mu, niestety okazało się, że jesteśmy za młodzi na 
taką projekcję i podeszliśmy tylko do bramy obozu.  
Ok. godz. 15.00 zajechaliśmy do Wadowic - miasta, 
w którym urodził się Papież Jan Paweł II. Zwiedzili-
śmy stary dom Ojca Świętego oraz kościół, w którym 
był chrzczony. Później mieliśmy czas wolny. Na koniec 

Panie miały dla nas niespodziankę. Dostaliśmy ciastka 
– papieskie kremówki.

Następny punkt programu – Bochnia. Zjedliśmy 
obiadokolacją i zjechaliśmy 226 metrów pod ziemię! 
Odłożyliśmy nasze torby i zaczęliśmy zwiedzać kopal-
nię. Bardzo dużo się dowiedzieliśmy. Później można 
było korzystać z ponad stumetrowej zjeżdżalni, hali 
sportowej i sali, gdzie do 24.00 trwała dyskoteka!!!  
Cisza nocna rozpoczęła się o 0.30 w nocy. Rano wszyscy 
obudzili się z katarem i kaszlem. To przez mikroklimat 
kopalni, który oczyścił nam górne drogi oddechowe.

Punkt Konsultacyjny
Dzięki staraniom dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie, pani Izabeli Bajbak, w najbliższym 

czasie w gabinecie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie rozpocznie działalność Punkt kon-
sultacyjny Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z Mosiny. 

Wszystkich chętnych uczniów, rodziców oraz nauczycieli z całego Puszczykowa zapraszamy do korzysta-
nia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Punkt konsultacyjny będzie działał we wtorki i czwartki od godziny 15.00 do 19.00. 

Następnego dnia wyruszyliśmy z Bochni w stronę 
Krakowa. Podziwialiśmy Wawel, Kościół Mariacki, Bar-
bakan, Bramę Floriańską, Cmentarz Rakowicki i Sta-
rówkę. Tam złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Adama 
Mickiewicza - patrona naszej szkoły. Zwiedzanie Kra-
kowa zakończyliśmy wizytą na Kopcu Kościuszki.

Potem pojechaliśmy do hotelu. Kolejną niespo-
dzianką było ognisko z pieczeniem kiełbasek zorgani-
zowane przez Pana pilota. 

Następnego dnia udaliśmy się do Ojcowskiego 
Parku Narodowego. Kręcono w nim sceny do filmów 
„Ogniem i mieczem” oraz „Karol - człowiek, który zo-
stał papieżem”. Widzieliśmy m.in. Maczugę Herkule-
sa, Jaskinię Łokietka i Źródełko Miłości. 

Stamtąd pojechaliśmy do sanktuarium na Jasnej Górze. 
Gdy zwiedziliśmy klasztor, ruszyliśmy w drogę powrotną 
do Puszczykowa. Pod szkołę dotarliśmy ok. 24.00.

Szkoda, że skończyła się tak szybko, bo było super !!!  
Opracowały: Magdalena Wąsowska i Agnieszka Molińska

fo
t.

 M
ag

da
le

na
 W

ąs
ow

sk
a

fo
t.

 M
ag

da
le

na
 W

ąs
ow

sk
a

Hala sportowa w bocheńskiej kopalni soli


