
Święto Szkoły  

Bieg Terenowy „Herbertiana” 

 

24 października 2019 roku obchodziliśmy, jak co roku, 

nasze Święto Szkoły. Jest ono związane z naszym 

patronem, Zbigniewem Herbertem, którego twórczość  

i życie tego dnia szczególnie wybrzmiewa podczas Biegu 

Terenowego „Herbertiana”.  

Już piąty raz świętujemy nadanie imienia w ten niezwykły 

sposób. O godzinie dziewiątej spotkaliśmy się  

na uroczystym apelu, na którym powitała nas Pani 

Dyrektor, Lucyna Półrolniczak.  

 

 

 



Następnie Pan Tomasz Woźnicki zapoznał nas  

z regulaminem biegu, a przedstawiciel straży miejskiej 

zwrócił uwagę na bezpieczeństwo podczas zabawy. Już 

podczas trwania apelu „Trójki” wraz z rodzicami udały 

się do Parku Szczytnickiego na swoje stanowiska. To ci 

uczniowie byli w posiadaniu zadań. Odpowiadali za ich 

jakość i sprawny, regulaminowy przebieg biegu  

na punktach.  

 

„Trójka” na stanowisku w oczekiwaniu na drużyny 

„Biegaczy”. 

 

Po apelu wszyscy rozeszli się do swoich zadań.  

Szesnaście drużyn kolejno wyruszyło na start do Parku. 

Drużyny starszych klas składał y się z dziesięciorga 

uczniów i nauczyciela. Klasy młodsze biegł y w całości, 

więc miał y nieco trudniej. 



Bieg z radością na twarzy rozpoczęli najmłodsi 

uczniowie.  

 

Każdy był zdeterminowany, wierzył , że to jego klasa wygra 

w tym roku. 

Grupy „Biegaczy” bawiły się, przygotowując do biegu.  

 

Zadaniem każdej drużyny było odnalezienie punktów  



w Parku przy pomocy mapy. Wszyscy „Biegacze” mieli 

swojego kapitana. 

 

Uczniowie musieli wykonać zadania związane z życiem  

i twórczością Zbigniewa Herberta.  

 

Ci, którzy najszybciej dobiegli do mety, wygrali. Drużyny 

brał y udział w zawodach w trzech kategoriach:  



klasy „0”-III, IV-VI i VII-VIII. 

 

 

 



 

 

 

 



Niektórzy nauczyciele biegli, inni pokonywali trasę  

na rowerze. 

 

W międzyczasie w Szkole uczniowie odpowiedzialni  

za kawiarenkę wraz z nauczycielami i rodzicami 

serwowali przepyszne domowe wypieki wszystkim 

wracającym z biegu i uczestnikom warsztatów. 

 



W tym samym czasie, kiedy w Parku Szczytnickim drużyny 

zaciekle walczył y, pozostali uczniowie uczestniczyli  

w warsztatach z języka polskiego, angielskiego, chemii  

i informatyki. Następnie swoje prace przedstawili na apelu 

o godzinie dwunastej piętnaście, gdzie nastąpiło także 

podsumowanie wyników biegu i wręczenie nagród. 

 

 

 

Wyniki prac warsztatu informatycznego – zdjęcia 

przygotowane przez uczniów z biegu - możemy podziwiać 

na stronie internetowej szkoły. 



Zwycięzców było wielu, ale najważniejsze, że Świętu Szkoł y 

towarzyszyła wspaniała atmosfera, wspólna zabawa  

i wiele radości. Herbertowi z pewnością by się podobało. 

 

Nagrodami była: pizza, tort, sprzęt sportowy  

i dużo słodkości. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


