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Leszno powitało nas wiosenną pogodą i licznymi 
atrakcjami. Gospodarze zaprzyjaźnionego Ośrodka, 
który mieści się na terenie Puszczy Kampinoskiej 
przygotowali dla nas zajęcia z zakresu garncarstwa. 

Mięliśmy 
okazję 

tworzyć 
cudowne 
wazoniki, 

miseczki  
z gliny. Wiele 

emocji 
dostarczył 

nam przejazd 
wozami dróżkami Kampinoskiego Parku Narodowego. 
Odwiedziliśmy także zwierzęta znajdujące się w mini zoo, 
zwiedziliśmy stajnie. Gospodarz Ośrodka, pan Dyrektor 
Adam Klecha dołożył wszelkich starań, by nasza wizyta 
przebiegła miło i atrakcyjnie. To był bardzo udany wyjazd, 
który długo będziemy pamiętali.    Op: uczestnicy wycieczki 
 

 

11 kwietnia odbyła się wycieczka do Torunia.  Pojechali uczniowie  ZSZ z różnych klas wraz  
z nauczycielami. Wycieczka była nagrodą dla tych spośród nas, którzy w I semestrze wykazali się 
dobrą nauką, frekwencją i zachowaniem. W Toruniu uczestniczyliśmy w zajeciach w piernikarni, 
zwiedziliśmy stare miasto, po którym  oprowadził nas bardzo miły przewodnik. Dużo się od niego 
dowiedzieliśmy  i było naprawdę ciekawie. A oto legenda którą  nam opowiedział:  

„Przed wiekami nad brzegiem Wisły powstało miasto, 
które otoczone było wysokim murem z cegły i obronnymi 
basztami.  Jedna z tych baszt bardzo interesowała się 
tym, co dzieje się wokół. Szybko zaprzyjaźniła się zatem 
z rzeką i często z nią rozmawiała. Dowiadywała się przy 
okazji wielu rzeczy. Po paru latach baszta znudziła się 
opowieściami Wisły, a nawet zaczęła jej zazdrościć. 
Przyjaciółki przestały się odzywać. Rzeka wprawdzie 
nadal chciała opowiadać o ciekawostkach  
ze świata, ale baszta jej nie słuchała. Rozsierdziło  
to Wisłę 

i zaczęła 
podmywać mury. 

Baszta zrozumiała, że to nie przelewki i odezwała się 
do dawnej przyjaciółki. Poprosiła ją, żeby tędy nie płynęła, 
bo runie.  - to ruń – odparła Wisła, a los chciał, że te słowa, 
niesione po wodzie, dotarły do uszu dwóch wędrowców, 
którzy akurat ujrzeli mury miasta. Właśnie zastanawiali się, 
jak się nazywa. Gdy usłyszeli słowa Wisły, zapamiętali je 
jako nazwę, a potem wpisali na mapę. I tak już zostało...” 

 
Op: Patrycja Staniuk  

w Muzeum Żywego Piernika 

przed basztą toruńską 


