
W RADKOWIE NAJBARDZIEJ PODOBAŁO MI SIĘ... 
 
... kiedy nocowałam pod namiotem z Basią i Gabą, poniewaŜ opowiadałyśmy 

sobie śmieszne historyjki. 

Domi 5b 

 

... kiedy graliśmy we flagi. 

Karola 5a 

 

... kiedy poszliśmy w góry i nocowaliśmy pod namiotami i jedliśmy chińską 

zupkę. 

Inez 5b 

 

... ostatni dzień pobytu czyli wtedy, gdy robiliśmy zegary i inne własnego 

pomysłu rzeczy. Podobała mi się teŜ wycieczka do kopalni i duch straŜnika. 

Kala 5a 

 

... spanie w namiotach i dyskoteka z DJ Kamykiem. 

Mary 5b 

 

... wycieczka do kopalni. 

Maciek Chm. 5a 

 

... wycieczka rowerowa z panem „Grzesławem”, czas wolny na huśtawkach, 

czas wolny spędzany robiąc masaŜe, czas wolny pijąc herbatkę). 

Anita 5b 

 

... spalanie kalorii. 

Ola 5a 

 

... gdy byliśmy pod namiotami, bo śmiesznie było przy ognisku. Nie mogłem 

zasnąć do 2 w nocy. Zrobiliśmy rozróbę w namiocie. Było ciasno, pod nami 

były kamienie. Zrobiliśmy sobie Ŝyrandol w namiocie i rozsypaliśmy Ŝeli. 

Michał 5b 

 

... wspinaczka. 

Jaś M. 5a 

 

... wycieczka nocna. 

Franek 5b 



NAJSTRASZNIEJSZA CHWILA W RADKOWIE TO... 
 
... wtedy, gdy okazało się, Ŝe jeszcze raz musimy wchodzić do połowy 

Szczelińca, czyli do Skarbonki. 

Kala 5a 

 

.. wycieczka rowerowa, którą prowadził pan Grzesław. 

Maks 5b 

 

... gdy zostałam na stacji a reszta juŜ odjechała, ale się zawróciła,           

ale to teŜ było śmieszne. 

Korcia 5a 

 

... kiedy musiałem iść spać w innym pokoju za karę, poniewaŜ tam straszyły 

duchy. 

Filip 5b 

 

... wyjazd, wycieczka rowerowa i dyskoteka. Straszne były teŜ poobcierane 

nogi. 

Cecylka 5a 

 

... chodzenie po ściance wspinaczkowej. 

Zosia Z. 5b 

 

... Pan Samochodzik. 

Maciek Cho. 5a 

 

... wycieczka rowerowa, poniewaŜ siodełka były twarde a trawa 

beznadziejna. 

Adam 5b 

 

... wtedy, gdy leŜałam w łóŜku (a między łóŜkiem a ścianą była wielka dziura) 

i było ciemno. Mati wystawiła swoją rękę a w ciemności wyglądało              

to jak koścista ręka czarownicy. 

Zosia N. 5a 

 

... gdy byliśmy w kopalni i nas straszył skarbnik. 

Gaba 5b 

 



NAJŚMIESZNIEJSZA CHWILA W RADKOWIE TO... 
 
... gdy wbiegliśmy w nocy przy ognisku 1 grupy i krzyczeliśmy „MORLOKI”. 

Karola 5b 

 

... jak Ola wieczorem latała z poduszką i waliła Nelę. A potem tak śmiesznie 

uciekała machając rękami. Zaraziłam się od Cecylii, poniewaŜ śmiałam       

się ze wszystkiego, co Ola robiła. 

Mati 5a 

 

... kiedy Dorota zgubiła kask w kopalni. 

Marcysia 5b 

 

... wieczór, kiedy z Olą biłyśmy się poduszkami. Najśmieszniej było podczas 

rozmów z 5b podczas kolacji. 

Nela 5a 

 

... gdy graliśmy w grę terenową „flagi” i Antek był naszym tajnym planem,   

a ja zaczęłam na cały regulator wrzeszczeć, Ŝeby biegł, zdradzając nasz 

plan. Ale i tak wygraliśmy. 

Doro 5b 

 

... jak Maciek robił przedstawienia pod namiotem. 

Maciek Chm. 5a 

 

... kiedy kaski były za duŜe i Dorota swój zgubiła i na obiedzie                  

jak gadaliśmy. 

Anita 5b 

 

... wieczory w pokoju. 

Ola 5a 

 

... byliśmy w kopalni i tam poznaliśmy pana skarbnika. 

Basia 5b 

 

... jak Oli zaklinowała się na geologii noga. 

Cecylka 5a 

 

... jak pan Kamyk prowadził dyskotekę. 

Domi 5b 


