
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAZETKA OKOLICZNOŚCIOWA  - „ZIELONA SZKOŁA” w OCHOTNICY GÓRNEJ 
W GOŚCINNYM PENSJONACIE PAŃSTWA JURKOWSKICH 

OSIEDLE SIKORY 41 
                                                2.06.-8.06.2012    

DODATEK NADZWYCZAJNY DO „SZTUBAKA” 
 
 
 Na  „zieloną szkołę” wybraliśmy się razem klasą I naszego Gimnazjum Integracyjnego. Grupa w sumie liczyła 45 osób. 
Redakcja „Sztubaka” wydawała na miejscu okolicznościową gazetkę, a każdy z nas miał któregoś dnia swój dziennikarski dyżur. 
 
 
 

WYRUSZAMY, 
czyli historia z wagonem, 

którego nie było 
  

Nasza „zielona szkoła” zaczęła się w sobotę 2 
czerwca na dworcu PKP w Stargardzie. Po 
sprawdzeniu listy uczestników ruszyliśmy na peron. 
Mieli śmy zapewnione miejscówki w wagonie nr 16. Po 
wjeździe pociągu zrobiło się zamieszanie, bo takiego 
wagonu... w ogóle nie było! Konduktorzy zaczęli 
szukać nam wolnych miejsc, a najbardziej dener-
wowali się rodzice. W końcu rozlokowano nas w 
przedziałach i ruszyliśmy! 

Było trochę ciasno, ale też dużo humoru, miła 
atmosfera, śmiechy i krzyki oraz nastrój już na Euro. 
Tak się rozbrykali śmy, że pani co jakiś czas musiała 
zwracać nam uwagę. Raz nawet postaliśmy za karę na korytarzu 10 minut. Snu było niewiele. 

Około 7. rano 3 czerwca dotarliśmy na dworzec w Krakowie, skąd autokar zawiózł nas do ośrodka państwa Jurkow-
skich w Ochotnicy Górnej. Zjedliśmy śniadanie, a potem mieliśmy czas na odpoczynek i rozpakowanie się.  

Tego dnia czekały nas jeszcze dwie wyprawy. Pierwsza to spacer po okolicy- przejście jedną z najdłuższych wiosek w 
Polsce. Druga była zdecydowanie trudniejsza. Nasz przewodnik, pan Ireneusz Pabian zabrał nas na pobliskie góry. Było cięż-
ko! Kamieniste podejścia, błoto i jeszcze gorsze zejście. Ale też widzieliśmy panoramę całej okolicy. Pogoda była ładna, sło-
neczna. Odpoczywaliśmy na polankach, a pan Irek stale żartował, że poprowadzi nas na kolejny szczyt. I może by tak zrobił, 
ale na szczęście „uratował” nas mały deszcz. Szybko wróciliśmy do ośrodka. I tak zakończył się ten bardzo długi dzień. 

 
 Krzysztof Krysian, Patryk Mularczyk, Janek Skrzypczak,  
                     Jakub Soboń, Jakub Szpręglewski 
 

 
                                                                     RYNNA I GAJDY 
 
 Po śniadaniu pojechaliśmy autokarem do miejscowości 
Kluszkowce, gdzie znajduje się rynna zjazdowa o długości ok. 900 m. 
Każdy miał dwa darmowe przejazdy. Zabawa była przednia.  
 Kolejną atrakcją był rejs statkiem „Halny” po Jeziorze 
Czorsztyńskim. To sztuczny zbiornik obok wielkiej tamy. Dawniej płynęła 
tędy rzeka Dunajec. Rejs trwał ok. 15 minut do pobliskiej przystani. 
Stamtąd ruszyliśmy na zwiedzanie ruin zamku w Czorsztynie. To 
średniowieczna polska budowla warowna. Nie zachowała się w całości. 



Najbardziej podobały mi się widoki z baszty. Niedaleko, po drugiej stronie jeziora znajduje się drugi zamek. Stoi na skale w 
Niedzicy. Dawniej ta ziemia należała do Austro -Węgier. Podobno w lochach zamku trzymano zbójnika Janosika. 
 Po obejrzeniu tamy przeciwpowodziowej, zakupie pamiątek wrócili śmy do ośrodka. Późnym popołudniem mieliśmy 
lekcję o Janosiku. Poznaliśmy dwie wersje historii o tym słynnym zbójniku. Dzień zakończyliśmy dyskoteką.  
                                                                                                                                         Natalia Sudra 

 
 Z drugiego dnia pobytu w Ochotnicy jestem zadowolony. Za 
największą atrakcj ę uważam ruiny zamku w Czorsztynie. Zbudowano go 
na skale. Do budowli użyto kamieni, co 
powoduje, że zamek jest surowy, prosty, 
„suchy”, ale przez to bardzo naturalny. 
Turysta może mieć tu wrażenie, że znalazł 
się w czasach średniowiecznych. 

Podobał mi się także tor w Klusz-
kowcach. Najlepsze były ostre zjazdy i za-
kr ęty oraz piękne widoki ze stoku. 

Na każdej wycieczce mogą zdarzyć 
się nieplanowana przygoda. Tak było i tym 
razem. Koło zapory w Niedzicy spo-
tkali śmy pana Marcina z Nowego Targu, 

który grał na niezwykłym instrumencie. Były to gajdy (zwane czasami dudami). Wykonano je z 
koziej skóry. Pan Marcin zagrał nam fragment utworu i opowiedział o budowie oraz historii 
tego instrumentu. 

 
                                                                                                       Jakub Piaseczny 
 
 

                                                                     „ZYG- ZAKIEM” DO HOMOLI  
 
Dzisiejszy dzień zapowiadał się kiepsko, bo od rana padał deszcz. Mimo tego wyruszyliśmy na umówione spotkanie do 

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej. Jest tam wydawana gazetka „Zyg - Zak”. Powitała nas  
dyrektor pani Stanisława 
Urbaniak i opiekunka gaze-
tki pani Zofia Król. Zo-
staliśmy zaproszeni do sali 
komputerowej. Po chwili 
przybyli przedstawiciele 
redakcji: Karolina Niewia-
doma, Karolina Podlipni 
oraz Kamil Chlebek. Na 
monitorach pokazali nam 
swoją gazetkę w wersji  
elektronicznej. Jej pierwszy 
numer ukazał się w 1998 r. 
„Zyg- Zak” jest dwumie-
sięcznikiem, zawsze ma 16 

stron. Nasi koledzy redaktorzy z Ochotnicy piszą w nim o aktualnych wydarzeniach, sukcesach szkoły; zamieszczają też wła-
sne teksty – wiersze, opowiadania. W każdym numerze ich gazetki jest wywiad i strona rozrywkowa.  

Nasza koleżanka Nikola zapytała, w jakim języku piszą, 
mając na myśli gwarę góralską. Pani Król odpowiedziała, że 
używają języka...  literackiego, co początkowo zaskoczyło nas. Dopie-
ro po chwili okazało się, że to oczywiście język polski. Gwara niestety 
powoli zanika i kiedy opiekunka „Zyg-Zaka” poprosiła Kamila 
Chlebka o krótką wypowiedź w języku góralskim, uczeń powiedział 
„normalnie” tekst, jedynie z lekkim akcentem. Pani Król wyja śniła, 
że dzieci tak kiedyś były przyzwyczajane do mówienia w szkole bez 
gwary, że teraz trzeba jej uczyć, by nie zaginęła. W pobliskim 
gimnazjum prowadzone są w ramach środków unijnych „kółka 
gwarowe” obejmujące naukę słów, recytacje, przedstawienia, wiedzę 
o architekturze, strojach tego regionu. Na koniec krótko 
przedstawiliśmy naszego „Sztubaka”, wręczyliśmy upominki 
związane ze Stargardem i zaprosiliśmy redaktorów do naszego 
miasta. 

Po obiedzie pojechaliśmy do Jaworek i przeszliśmy pięknym wąwozem Homole. Pogoda trochę się poprawiła, ale tra-
sa była bardzo śliska i błotnista. Parę osób fiknęło koziołka, a wszyscy mocno się ubłocili. Pogodziliśmy się z kapryśną pogodą, 
bo uznaliśmy, że powinniśmy być wytrwali i silni. Prawdziwy turysta górski nie marudzi ani nie boi się przeszkód.  Jakby w 
„nagrodę” obok przeszedł duży kierdel owiec.  



Czekała nas jeszcze wizyta w Szczawnicy i wjazd wyciągiem krzesełkowym na Palenicę. Z góry rozciągały się piękne 
widoki, na które niektórzy spoglądali z lekką obawą, bo takim wyciągiem jechali po raz pierwszy. Dzień zakończyliśmy dysko-
teką. A jutro czeka nas... TURBACZ!                                                                                           

                                                                                                                                      Natalia Rola, Klaudia Świątek     
                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                               MAŁY PODSTĘP NA TURBACZU 
                                                                      
 Tej wyprawy bali się trochę chyba wszyscy, ale ambitnie zaplanowaliśmy sobie zdobycie najwyższego szczytu Gor-
ców. Aby było trochę łatwiej, bus podwiózł nas do skrzyżowania z Przełęczą Knurowską. Tam zaczęła się nasza piesza wy-
prawa. Wejście utrudniało błoto. Kilka osób wywróciło się, co za 
każdym razem wywoływało śmiechy pozostałych. Wkrótce wszyscy 
byli ubłoceni i przestali zwracać uwagę na to, którędy idą. 
 Droga wiodła przez strome podejścia, czasami doliną albo 
przez las. Zgodnie z zasadą poruszania się grupy w górach, tempo 
marszu dostosowywaliśmy do najsłabszych. Po czterech godzinach- 
ku ogromnej radości wszystkich ukazało się nam schronisko na 

Turbaczu. Mieliśmy tam pół godziny odpoczynku.  
 Sam szczyt znajduje się nieco wyżej, 10 minut 
drogi od schroniska. Z całej grupy zgłosiło się tylko 10 
osób chętnych do wejścia. Reszta uważała, że nie da rady. 
Wtedy nasi wychowawcy zrobili mały podstęp. 
Powiedzieli, że wracamy już do ośrodka i poprowadzili 
nas obok schroniska. Wkrótce okazało się, że jesteśmy... 
na Turbaczu ! Tym sposobem cała grupa zdobyła naj-

wyższy szczyt Gorców ( 1310 m n.p.m.). 
 Droga powrotna była łatwiejsza i wydawała się krótsza. 
Mieli śmy także czas na turlanie się z górki, co nam się bardzo 
spodobało. Podsumowaniem dzisiejszego dnia było ognisko w 
bacówce przy ośrodku , pieczenie kiełbasek, gry i zabawy. 
                                                                                                            
Viktoria Kharyshyn, Jessica Nackowicz, Wojtek Pająk 
 

                                                                                                
                                                                      
  
          NA ZAKOŃCZENIE - RZUT KROWĄ  
 

 Ostatni dzień „zielonej szkoły” zaczął się od pysznego 
śniadania. Oprócz tradycyjnego stołu szwedzkiego były placuszki z 
jabłkami. Potem odbył się quiz związany z naszym pobytem. 
Wzięło w nim udział sześć grup po cztery osoby. Później 
wychowawcy zaproponowali nam konkurs w „rzucie krową”. 
Polegał on na równoczesnym rzucaniu przez dwie osoby dwoma 
rękawiczkami gumowymi napełnionymi wodą. Najlepiej poradziły 
sobie z tym nasze dwie koleżanki gimnazjalistki (rzucaj ąc 9 razy), 
reszta miała znacznie słabsze wyniki. Rękawiczki pękały w 
powietrzu albo nam spadały. Nie było to wcale łatwe.  
 Po obiedzie nastąpiło podsumowanie naszego pobytu. 
Opiekunowie rozdali nagrody za quiz i „rzuty krową”. Przyznali 
również wiele drobnych upominków w różnych kategoriach m.in. : 
za najczystszy pokój, dobry humor podczas wypraw, dla najmłod-
szej uczestniczki, dla najoszczędniejszego.  
 



 
Specjalną nagrodę dla najwszechstronniejszego uczestnika „zielonej szkoły” otrzymał Kuba Piaseczny, a za pracę dziennikar-
ską wyróżniono Weronikę Pilarowską. Na nasze podsumowanie przybyli także gospodarze ośrodka, którym podziękowaliśmy 
za gościnność. Na koniec pan Jurkowski pożegnał nas góralską gawędą „co nigdy prawdą nie była i nigdy nie będzie”. 
 

 Po godz. 16:00 ruszyliśmy autokarem do Krakowa. Tam spędzili śmy prawie trzy godziny. W mieście odczuwało się 
już klimat zbli żającego się Euro 2012. Wszędzie było bardzo dużo ludzi różnych narodowości.  

Najpierw zatrzymali śmy się u stóp Wawelu przy ziejącym ogniem smoku. Zajrzeliśmy też na Wawel. Odwiedziliśmy 
krakowski rynek, Sukiennice. Mieliśmy trochę czasu na kupienie pamiątek i odpoczynek pod pomnikiem Adama Mickiewi-
cza.  

 
Potem udaliśmy się na dworzec PKP. Tym razem pociąg 
przyjechał punktualnie i  wykupione miejscówki czekały na nas. 
Znacznie wygodniej i już bardziej spokojnie spędziliśmy noc, by 

rankiem 8 czerwca przywitać się z rodzicami czekającymi 
na nas w Stargardzie. 
 
                           Małgosia Kmita, Ola Malinowska 
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