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W dniach 7-8 czerwca 2013r. uczniowie  klas od 4 podstawówki do 3 gimnazjum uczestniczyli  w  
wycieczce do trójmiasta. Mieliśmy na niej poznać te trzy portowe miasta i zobaczyć najciekawsze 
miejsca, które się tam znajdują. 
    Około godziny 3.15 wszyscy byli już przy szkole i mogliśmy ruszyć. Podróż była szybka i po 
krótkim czasie byliśmy na miejscu. 
     Pierwszym punktem naszej wycieczki był Szymbark, położony za Gdańskiem. Na początku 
weszliśmy na punkt widokowy, leżący na górze wieżycy. Potem oglądaliśmy najdłuższą deskę na 
świecie(ok.43m) oraz domek do góry nogami. Mieliśmy również czas na kupno pamiątek. 

      Następnym przystankiem był Sopot. Zjedliśmy tam pyszną pizzę i poszliśmy zwiedzać. 
Spacerowaliśmy po molo, z którego rozciągał się  piękny widok na morze. Niektórzy kupowali 
pamiątki, a inni poszli pochlapać się w morzu. 
      Wieczorem przyjechaliśmy do schroniska młodzieżowego i po kolacji oraz  długich  zabawach w 
pokojach wszyscy, zmęczeni,  poszliśmy spać.     
       Następnego po śniadaniu wymeldowaliśmy się ze schroniska i  ruszyliśmy w stronę    Gdyni. 
Tam zatrzymaliśmy się przy Akwarium   Gdyńskim, w którym  podziwialiśmy niezwykłe okazy   
egzotycznych  ryb.  

Następnie oglądaliśmy dwa piękne statki: „Dar Pomorza” oraz „Błyskawicę”. 

      Zaraz potem pojechaliśmy do Gdańska. Tam wędrowaliśmy po  Starym  Mieście. W trakcie 
zwiedzania poszliśmy na obiad i mieliśmy chwilę odpoczynku. Potem udaliśmy się na statek, by 
popłynąć na Westerplatte. Przy pomniku zrobiliśmy wspólne zdjęcie. Następnie wróciliśmy do 
autokaru. 

      Podróż minęła szybko i wszyscy żałowali, że to już koniec tej bardzo ciekawej wycieczki. 

                                                                                                 Łukasz Bielawski, kl. 5 
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Akcja „Polska Biega’’ jest coraz bardziej popularna w Polsce. W tym roku po raz pierwszy w akcji wzięła udział 

Gmina Suwałki. Urząd Gminy Suwałki wraz z Zespołem Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak zorganizował 

biegi w okolicy Wigierskiego Parku Narodowego. 24 maja w biegach uczestniczyło ponad 300 uczniów z Płociczna, 

Starego Folwarku, Przebrodu i Poddubówka. 

Najpierw odbył się pokaz prawidłowego chodzenia z kijkami Nordic Walking. Ta aktywność zyskuje coraz 

więcej zwolenników i dlatego instruktor tej dyscypliny omówił młodzieży w jaki sposób rozpocząć rozgrzewkę i jak 

prawidłowo chodzić z tymi kijkami. Tuż po treningu uczniowie z Płociczna otrzymali lody. 

Następnie prawie 150 osób wzięło udział w biegach w trzech kategoriach wiekowych:  

• klasy O – III szkoły podstawowe, w dwóch kategoriach: dziewczęta, chłopcy  

• klasy IV – VI szkoły podstawowe, w dwóch kategoriach: dziewczęta, chłopcy  

• szkoły gimnazjalne, w dwóch kategoriach: dziewczęta, chłopcy. 

Dla startującej młodzieży przygotowano pączki i wodę. Wręczenia medali i dyplomów dla wygranych dokonali 

Dariusz Saweliew z Gminy Suwałki i Helena Balonis - dyrektor Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak.   

Dariusz Saweliew podziękował również bezpośrednim organizatorom biegów: Markowi Klimaszewskiemu, 

Katarzynie Gałaszewskiej i Romanowi Likowi za wspaniałą organizację imprezy. Wyrazy wdzięczności złożył również 

pani dyrektor Helenie Balonis za przeprowadzenie imprezy w szkole. 

 

Wyniki biegów: 

Klasy O – III szkoły podstawowe: 

1. Michalina Hościłowicz - Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak 

2. Anna Zielińska - Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku 

3. Dominika Domalewska - Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak 

1. Michał Tasior - Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak 

2. Michał Rutkowski - Szkoła Podstawowa w Przebrodzie 

3. Tymoteusz Terlecki - Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku 

Klasy IV – VI szkoły podstawowe: 

1. Julia Hościłowicz - Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak 

2. Adrianna Sobolewska - Szkoła Podstawowa w Przebrodzie 

3. Anita Michałowska - Szkoła Podstawowa w Przebrodzie 

1. Cezary Jankowski - Szkoła Podstawowa w Poddubówku 

2. Michał Czokajło - Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku 

3. Piotr Zieliński - Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku 

Klasy I – III gimnazjum: 

1. Eliza Bobrowska - Gimnazjum w Płocicznie-Tartak 

2. Karolina Jagłowska - Gimnazjum w Płocicznie-Tartak 

3. Joanna Tomaszewska - Gimnazjum w Starym Folwarku 

1. Lech Jan Korsak - Gimnazjum w Starym Folwarku  

2. Bartłomiej Barszczewski - Gimnazjum w Starym Folwarku  

3. 3. Mateusz Niedźwiecki - Gimnazjum w Płocicznie-Tartak 

 

                                                                                                  Julia Gałaszewska, kl. 4 

 
 

                                                
          

   
      

 



     

    Czarna - łac. Judica 

                      
  
6 maja klasa piąta  i klasa pierwsza  gimnazjum wybrały się do Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Suwałkach na ściankę wspinaczkową.  Mogliśmy z nie korzystać przez 2 
godziny  

  Po przyjeździe na miejsce poszliśmy do szatni, aby zmienić obuwie i udaliśmy się 
na halę sportową. Tam czekało na nas dwóch instruktorów. W pierwszej kolejności 
wspinały się dziewczyny, a następnie chłopcy. Osoby, które oczekiwały na swoją kolej,  
mogły pograć w piłkę. Każdy przed rozpoczęciem wspinaczki musiał nałożyć uprząż  
zabezpieczającą. Miała ona liny, które pozwalały instruktorom asekurować nas przy 
zejściach. Sport ten nie jest taki łatwy,  jak się nam wydawało. Jednym wspinanie 
przychodziło z łatwością,  innym sprawiało trudność. Nasze wychowawczynie pomagały 
instruktorom przy asekuracji, z tego też powodu dostaliśmy zniżkę i pozostałe pieniądze 
mogliśmy przeznaczyć na lody, po które  zajechaliśmy do „Biedronki”.  Wróciliśmy  
szczęśliwi i zadowoleni do szkoły. 
         Uważamy, że wycieczka była bardzo udana, a wspinaczka  pasjonująca. Mamy 
nadzieję, że takie atrakcje sportowe będą organizowane częściej, a niektórzy z nas w 
przyszłości być może wyruszą w Alpy albo Himalaje. 
 

                                                                               Weronika Jurewicz kl.5 
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Zwiedzamy Białystok  

               
      12 czerwca tego roku odbyła się wycieczka do 
Białegostoku. Uczestniczyły w niej osoby od czwartej 
klasy szkoły podstawowej do drugiej klasy gimnazjum. 
Mogły tam pojechać tylko osoby, które chodziły na 
zajęcia projektowe sponsorowane przez Unię 
Europejską. 
  O godzinie 6.30 wyjechaliśmy  spod szkoły i 
jechaliśmy nudne dwie godziny, które dłużyły się w 
nieskończoność .Kiedy dojechaliśmy na miejsce  i 
autokar stanął, dostaliśmy śniadanie kanapkę, owoce i 
wodę. Potem  poszliśmy przepięknym parkiem do 
Teatru Dramatycznego na spektakl „Pinokio” .Spektakl 
podobał się nielicznym osobom, reszta uważała go za 
mniej ciekawy .Około godziny 10.30 dotarliśmy do 
cudnego Pałacu Branickich i ogrodu wokoło niego .Po 
obejrzeniu pałacu z zewnątrz udaliśmy się do Kościoła 
Farnego i Ratusza, a potem mieliśmy trochę czasu 
wolnego. Po obiedzie w małej restauracji wybraliśmy 
się do Muzeum Historii .W muzeum zwiedzaliśmy 
pomieszczenia mieszczańskie i oglądaliśmy makietę 
Białegostoku. Kiedy wróciliśmy do autokaru, 
dostaliśmy słodkie bułki i ruszyliśmy do szkoły. Moim 
zdaniem wycieczka była ciekawą przygodą i chętnie 
powtórzyłabym ją jeszcze raz. 
                                           Agnieszka Sokołowska, kl. 5 
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