Z turystycznego poletka - 2017r.
Akcja – zabytkowy wagon w skansenie kolejowym
W październiku Miłośnicy Kolei Szprotawskiej z SP- 1 w Zielonej Górze oraz PTKraj Zielona
Góra zaprosili do udziału w Akcji sprowadzenia do skansenu w Parku Kolei Szprotawskiej
wyremontowanego wagonu z 1915 r.
W sobotę 21 października o godz. 9:00 rozpoczęło się przygotowanie odrestaurowanego wagonu do
załadunku i załadunek na platformę. Wagon został ustawiony w skansenie kolei powiatowych przy ul.
1 Maja / Morwowej. O 14.00 nastąpiła krótka prezentacja wagonu, jego historii oraz walorów
technicznych.
Zarówno operacja stawiania wagonu, jak i późniejsza prezentacja były otwarte dla wszystkich
zainteresowanych. W akcji załadunku na platformę i podczas innych prac brała udział Pani Jolanta
Szumilas nauczycielka prowadząca Koło Turystyczne w SP- 1.
Nasi uczniowie w przededniu Akcji sprzątali, przygotowywali miejsce do ustawienia
zabytkowego wagonu między innymi: grabili liście, przenosili gałęzie, zamiatali teren. Wysłuchali
opowieści o zabytkowym wagonie i historii Kolei Szprotawskiej.
Byli to: Igor Kostura, Daniel Plęs, Dagmara Kurzyńska, Wiktor Pachołek, Kacper Trzaskalski.

Zlot szkolnych drużyn turystycznych- Chotków 2017
24-25 listopada 2017r. odbył się dwudniowy Zlot szkolnych drużyn turystycznych
z woj.lubuskiego w Chotkowie. Przyświecało mu hasło: „ Moja mała Ojczyzna jest ciekawa”.
W programie była :
- nocna penetracja tajemniczego pałacu w poszukiwaniu skarbów,
- ognisko z kiełbaskami
- spotkanie poświęcone restauracji zabytkowego kościoła w Stypułowie
- bieg patrolowy,
- gry, zabawy i wiele innych atrakcji.
Relację z turystycznej imprezy przygotowała Oliwia.Gajewska z klasy 5 d. Uczestniczka Zlotu
oraz Aleksander Adamiec z klasy 4c . Oba teksty poniżej:
„W listopadzie 2018r. byłam z Panią Bożeną Waszczyk i Panią Jolantą Szumilas w
Chotkowie. Tam odbyła się 11 edycja Zlotu szkolnych drużyn turystycznych z ziemi
lubuskiej. Uczestniczyło w nim 8 drużyn.
Przeżyłam tam wiele fajnych przygód.
W pierwszym dniu bardzo podobało mi się ognisko, były wspólne zabawy, pląsy i przepyszne
kiełbaski. W nocy udaliśmy się na poszukiwanie skarbów do chotkowskiego Pałacu.
Odkrytym przez nas skarbem był model zabytkowego wagonu starej kolei. Poznaliśmy też
historię Pałacu.
Stacjonowaliśmy w szkole w Chotkowie. Spaliśmy w śpiworach na wojskowych
materacach. Podczas podróży do Chotkowa i w trakcie pobytu na placówce śpiewaliśmy
piosenki turystyczne. Kolejnego dnia byliśmy z wizytą u chotkowskiej rodziny. Tam
przeprowadziliśmy wywiad na temat życia mieszkańców tej lubuskiej miejscowości oraz
biegnącej tam kiedyś linii kolejowej. Gospodarze byli przemili. Poczęstowali nas ciastem i
ciepła herbatą. Drugi z wywiadów przeprowadziły starsze koleżanki. Była to pani pracująca
wiele lat w szkolnej stołówce.
Po południu byliśmy na wycieczce w Stypułowie. Tam zwiedziliśmy zabytkowy
kościół, dworzec. Potem w Chotkowie odbyło się spotkanie z Panem Wójtem i Panią
Dyrektor szkoły. Zdaliśmy relacje ze Zlotowych zadań. Otrzymaliśmy dyplomy i nagrody dla
nas i szkoły a na spotkaniu podsumowującym wyjazd w naszej szkole srebrne i złote
certyfikaty Miłośników Kolei Szprotawskiej” Oliwia Gajewska - 5d

„Dnia 24 listopada 2018r. zaraz po lekcjach wyjechaliśmy z Zielonej Góry na 11 Zlot
Miłośników Kolei Szprotawskiej do lubuskiego Chotkowa. Podróż autokarem z przystankami
trwała około 3 godzin. Gdy przyjechaliśmy na miejsce rozpakowaliśmy się i poszliśmy na
ognisko piec kiełbaski z chlebkiem. Gdy wszyscy się najedli, wyruszyliśmy do starego
pałacu, gdzie kiedyś było przedszkole i szkoła. Przed zwiedzaniem Pałacu Wójt Gminy
Zimna Brzeźnica opowiedział nam kilka legend związanych z tym miejscem, a zasady
zabawy terenowej podał nam Pan Mieczysław Bonisławski z PTKraj w Zielonej Górze. Na
terenie obiektu mieliśmy znaleźć paczkę z nazwą naszej szkoły. Po jej odszukaniu,
zwiedziliśmy budowlę.
Po akcji wróciliśmy do szkoły w Chotkowie, gdzie była nasza zlotowa baza.
W stołówce, która pełni też funkcję świetlicy, odbyła się dyskoteka. Zaraz po niej poszliśmy
spać w jednej ze szkolnych sal.
Na drugi dzień obudziliśmy się o 8 rano , umyliśmy zęby, wyskoczyliśmy z piżam
oraz śpiworów - a wskoczyliśmy w ubiór dzienny. Po szybkim śniadaniu poszliśmy
realizować kolejne zadanie – bieg patrolowy. Spotkaliśmy się w miejscu, gdzie kiedyś była
stacja kolejowa – a obecnie jest zniszczona przez chuliganów pamiątkowa tablica. Mieliśmy
odszukać w terenie podanych nam mieszkańców Chotkowa i przeprowadzić z nimi wywiady.

Pierwszą na liście była rodzina, która mieszkała na końcu wsi, a drugą pani pracująca wiele
lat w szkolnej stołówce. Udało się nam wykonać to zadanie.
Po obiedzie wyjechaliśmy do pobliskiego Stypułowa. Tam zwiedziliśmy dworzec
kolejowy i miejscowość, a w Chotkowie zabytkowy kościół. Po wycieczce zostaliśmy
zaproszeni na konferencję z Panem Wójtem na temat życia mieszkańców Chotkowa, nazwy
wsi, interesowała nas historia kolejki. Było bardzo miło. Otrzymaliśmy pamiątkowe dyplomy
i certyfikaty”. Aleksander Adamiec klasa 4c

Turystyczne zimowisko - Bukowiec 2018
Jak co roku serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w turystycznym
zimowisku, które odbywa się w Bukowcu koło Karpacza. Jest to dom Wczasów Dziecięcych
z pełną obsługą wykwalifikowanej kadry. W programie nauka jazdy na nartach dla
zainteresowanych dzieci pod opieką instruktorów oraz wychowawców, dla zaawansowanych
narciarzy zjazdy pod opieką kadry zimowiska, saneczki dla młodszych - bądź chętnych
dzieci. W planie są też autokarowe i piesze wycieczki z przewodnikiem górskim i wiele
innych ciekawych zajęć. Zimowisko rozpocznie się w drugim tygodniu ferii zimowych

tj.19 lutego i trwać będzie do 25.02.2018r. Zapisy i szczegółowe informacje w Towarzystwie
Turystycznym Chapacz pod numerem tel. 509 811 929.
Poniżej przypominamy „dekalog” narciarza:

PAMIĘTAJ!
OD TWOJEGO ZACHOWANIA NA STOKU ZALEŻY BEZPIECZŃSTWO TWOJE I INNYCH OSÓB

1.

Przestrzegaj regulaminu korzystania z urządzeń i tras zjazdowych.

3.

Rozpoczynając zjazd zachowuj szczególną ostrożność.

4.

Zjeżdżaj z szybkością odpowiednią do Twoich umiejętności.

5.

W trakcie zjazdu zawsze zachowaj bezpieczną odległość od innych osób.

6.

Zjeżdżaj z góry tak aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed Tobą.

7.

Unikaj zatrzymywania się w miejscach zwężeń i z ograniczoną widocznością.

8.

Podchodź tylko poboczem trasy zjazdowej.

10. Widząc osobę leżącą sprawdź czy nie potrzebuje Twojej pomocy.
11. Nie pozostawiaj bez opieki sprzętu narciarskiego.
13. Kask narciarski może Cię uchronić przed następstwami wypadków.
Wpisz do telefonu komórkowego numer alarmowy w górach: 601 100 300 lub 985 oraz numer ICE
(to numer osoby z którą należy się skontaktować w razie nagłego wypadku).

Życzymy wszystkim zdrowych, bezpiecznych i udanych ferii zimowych ☺

