
Śladami pamięci"- piesza wycieczka turystów. 

 

14 września2022r. odbyła się turystyczna wycieczka pt. "Śladami pamięci". Wzięli w niej 

udział - uczniowie  świetlicy oraz turyści SP 1. Celem wycieczki było zapoznanie z miejscami 

pamięci w najbliższej okolicy Szkoły . Kształcenie postaw patriotycznych i szacunku do 

historii narodu polskiego. Promowanie aktywnych i prozdrowotnych postaw uczniów. Trasa 

wycieczki wiodła ulicą Wyszyńskiego 22 do Parku Piastowskiego. Na ulicy Wyszyńskiego 

poznaliśmy historię związaną z pomnikiem – obeliskiem ufundowanym „W 40 rocznicę 

zwycięstwa  nad faszyzmem oraz powrotu Miasta do Macierzy”. Ciekawa jest też historia 

głazów narzutowych- które posłużyły do wykonania tego pomnika i innych pomników oraz 

wielu innych  głazów   występujących w Zielonej Górze i na Ziemi Lubuskiej. W Parku 

Piastowskim odnaleźliśmy kolejne dwa. Jeden to pomnik- ufundowany w rocznicę 70 lecia 

Towarzystwa Polskich Rzemieślników w Zielonej Górze, którego założycielem był 

Kazimierz Lisowski , żył w latach 1863-1935. 

 

 

II. "Śladami pamięci"  - wycieczka klasy 1a 

 



 

 

15 września 2022r. koło turystyczne zaprosiło na pieszą wycieczkę z cyklu "Śladami pamięci" 

uczniów z klasy 1a. Celem było zapoznanie z miejscami pamięci w pobliżu SP 1, prezentacja 

działań koła turystycznego SP 1 oraz bezpieczne korzystanie z przejść dla pieszych - trening 

umiejętności poruszania się w ruchu drogowym.  Trasa spaceru - ul. Wyszyńskiego 22, Park 

Piastowski. Uczniowie z klasy 1a pod opieką wychowawcy pani Małgorzaty Antkiewicz 

poznali historię odwiedzanych miejsc, a także  złożyli kwiaty pod pomnikiem 

ufundowanym w 40 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem i powrotu Zielonej Góry 

do Macierzy. Bardzo dobrze radzili sobie w ruchu drogowym. Wycieczkę 

prowadziła pani Bożena. 

 

                                

 

III. "Śladami pamięci" - piesza wycieczka klasy 1c 

 



 

 

22 września.2022r. na wycieczkę śladami pamięci wybrała się klasa 1c pod opieką 

wychowawcy pani Jolanty Sztejny. Spacer oprócz patriotycznych celów miał za zadanie 

zapoznać uczniów z historią odwiedzanych miejsc pamięci. Ważne też było bezpieczeństwo 

jej uczestników. Trenowaliśmy bezpieczne przejście jezdni z pasami i bez pasów, z 

sygnalizacją świetlną, a także bez sygnalizacji. Wszyscy uczniowie zachowali należytą uwagę 

w ruchu drogowym. Aktywnie uczestniczyli w zadaniach pieszej wycieczki, którą prowadziła 

pani Bożena. 

 

 

    
 

Zielona Góra dawniej i dziś"- wycieczka z cyklu  

 



"Poznajemy Zieloną Górę"- część 1 

 

 
 

19 listopada 2022r. odbyła się wycieczka piesza ph. „Zielona Góra dawniej i dziś" w ramach  

cyklu turystycznych spotkań pod hasłem "Poznajemy Zieloną Górę". Jej celem było 

poznawanie historii Miasta, jego zabytków, kształcenie postaw patriotycznych, szacunku dla 

naszej historii i naszej małej Ojczyzny. Promowanie aktywnych i zdrowotnych zachowań 

uczniów. Dokładnie poznaliśmy wystawy , ekspozycje i filmy poświęcone Miastu i Ziemi 

Lubuskiej w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Odwiedziliśmy również wystawę historyczną pt. 

"Generał Haller i jego żołnierze". Ciekawa oferta Muzeum zajęła nam więcej czasu niż 

planowaliśmy. Zatem dalsza trasa spaceru została skrócona. W Palmiarni byliśmy tylko po to, 

by z jej najwyższego piętra, podziwiać panoramę Miasta. Trasa naszej wycieczki wiodła od 

Szkoły do ul. Jedności. Tam Uczniowie poznali co ciekawsze zabytki znajdujące się na tej 

ulicy, potem  zabytkowy Rynek, Centrum Informacji Turystycznej. Czas trwania spaceru to 

ponad 5 godzin zegarowych. Uczestnikami wycieczki było 30 uczniów z kl. 1-8. Wspomagała 

ją - jak zawsze - nasza wolontariuszka Laura Bezaniuk- uczennica z klasy maturalnej 

Technikum Nr 5 w Zielonej Górze. Uczniowie: Zofia Jurczak z klasy 6b oraz Wiktor 

Pachołek z klasy 8 b również aktywnie uczestniczyli w programie spotkania - przekazując 

młodszym uczestnikom spaceru, zasady zachowania się na pieszych imprezach oraz ciekawe 

informacje o Falubazie. Opieka i prowadzenie imprezy: pani Jolanta Szumilas, Bożena 

Waszczyk. 



       

 

                                                                                                           

        
 

V. Zielona Góra dawniej i dziś" - wycieczka z cyklu "Poznajemy Zieloną Górę"- część 2.  

 

 



 

 

W sobotę 14 stycznia 2023r. udaliśmy się na pieszą wycieczkę pod hasłem  „ Zielona Góra 

dawniej i dziś” w ramach cyklu turystycznych spotkań pt.  „Poznajemy Zieloną Górę”. Jej 

trasa to : Park Sowińskiego, Galeria Fokus - Mall ( dawna Polska Wełna ), Palmiarnia.  

Głównym celem wyjścia było  poznanie historii Palmiarni, Polskiej Wełny, a także obecne 

funkcje, wykorzystanie tych zabytków. Poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej jej 

uczestników, integracja grupy, pasowanie na turystę uczniów Szkoły zainteresowanych 

aktywnością krajoznawczą. Czas trwania- 5 h. Uczestniczyło w niej 30 uczniów z klas 1-8. 

Jak zawsze wycieczkę wspomagała wolontariuszka z Technikum Nr 5 w Zielonej Górze 

Laura Bezaniuk. Przedstawiła historię Polskiej Wełny opisaną w gazetce szkolnej z jej 

Technikum , wsparła młodszych turystów: Wiktora Pachołka, Oliwę Biniak - uczniów z klasy 

8b oraz Hannę Przybylską z klasy 8f - w akcji przyjęcia młodszych kolegów do turystów  

SP 1. Imprezę turystyczną przygotowały edukacyjnie i prowadziły: pani Jolanta Szumilas i 

Bożena Waszczyk. Link do albumu.  https://photos.app.goo.gl/MdoBXTSk14XReeWV7 
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