
W góry, tam bliżej nieba jest! 

 

       23 maja dziewczęta i chłopcy  

z klas pierwszych (a, b, c, d) 

gimnazjum pod opieką 

wychowawców (p. Lidii Kosatki, 

p. Edyty Mydłowskiej, p. Katarzyny Frączak – Bartuszek, p. Aleksandry Jakubiak) wybrali się  

na kilkudniową wycieczkę  w Tatry. Chociaż podróż trwała dobrych parę godzin, minęła bardzo 

szybko. Około 13.00 dotarliśmy do Zakopanego i ujrzeliśmy zapierającą dech w piersiach 

panoramę Tatr. Zamieszkaliśmy w pensjonacie o nazwie Teresa, znajdującym się  

na malowniczym osiedlu Harenda. Spragnieni nowych wrażeń z radością powitaliśmy p. Alinę 

(przewodnika tatrzańskiego), która zabrała nas na niezwykle ciekawą wyprawę po Zakopanem.  

       Najpierw obejrzeliśmy skocznie narciarskie, a wśród nich najsłynniejszą – Wielką Krokiew 

imienia Jana Marusarza, która co roku staje się areną międzynarodowych sportowych zmagań.  

       Wspaniałą lekcją historii okazał się spacer po zabytkowym Cmentarzu na Pęksowym Brzyzku 

(najstarszej nekropolii Zakopanego, założonej ok. 1850 r. dzięki staraniom ks. Józefa Stolarczyka) 

oraz zwiedzanie najstarszego w mieście drewnianego kościoła.  

       Kolejnym przystankiem na trasie naszej podróży było Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na 

Krzeptówkach, które powstało jako votum wdzięczności za uratowanie życia Jana Pawła II  

po zamachu na Placu Świętego Piotra 13 maja 

1981 roku. Oprócz ukoronowanej przez papieża, 

otoczonej wyjątkowym blaskiem figury Matki 

Bożej Fatimskiej oraz pełnych symboli witraży, 

zachwycił nas, znajdujący się w parku ołtarz 

papieski. To przy nim Ojciec Święty sprawował 

Mszę św. pod Wielką Krokwią  

podczas swej wizyty w Zakopanem.  

      Późnym popołudniem wjechaliśmy kolejką  

na Gubałówkę, bardzo popularny wśród turystów 

szczyt o wysokości 1 126 m n.p.m.   

Naszym oczom ukazała się niepowtarzalna 

panorama Tatr na tle spłukanego deszczem nieba.  

       Środę spędziliśmy na Słowacji. Tym razem 

towarzyszył nam p. Tomasz.  



Przewodnik przytoczył ciekawą 

historię Tatr Bielskich,  

a następnie wprowadził nas do 

Słowackiego Parku Narodowego, 

gdzie na zboczu Kobylego Wierchu 

znajduje się odkryta w  VIII wieku 

Jaskinia Bielska. W grocie 

ujrzeliśmy wielobarwną szatę 

naciekową, która przybrała wiele 

fantazyjnych form. Wszystkim spodobały się  kolejne komory o charakterystycznych nazwach  

– Komora Zbójnicka, Gaj Kaktusowy, Złote Jeziorko, Sala Palmowa, Sala Koncertowa i in. 

        

       Po zwiedzeniu jaskini udaliśmy się do uroczego miasteczka 

Stary Smokowiec, by stamtąd wjechać kolejką na Smokowieckie 

Siodełko (Hrebienok) – znakomity punkt widokowy położony w 

Tatrach Wysokich (1120 m n.p.m.)   

     Nowym celem naszej wyprawy stała się Dolina Zimnej  

Wody. Mijając Reinerovą Chatę – najstarsze, zachowane  

do dziś schronisko w Tatrach – zawędrowaliśmy do ukrytych wśród 

drzew wodospadów: Małego, Skrytego, Wielkiego i Długiego.  

 

Warto było! Z dużą przyjemnością stanęliśmy na ich tle  

do wspólnych fotografii. 

             

 

 

 

 

              



 Czwartek – ostatni dzień w Tatrach – okazał się dniem niespodzianek. Najpierw pani Alina 

oprowadziła nas po zaporze w Niedzicy. Z jej korony rozpościera się wspaniały widok – z jednej 

strony na Jezioro Czorsztyńskie i leżące nad jego brzegiem zamki – z drugiej strony – na Jezioro 

Sromowieckie i Pieniny. Opowiedziała nam także kilka legend i przypomniała,  

że jedna z nich (o księżniczce Brunhildzie i księciu Bogusławie) była wykorzystana przez Adama 

Bahdaja w powieści dla młodzieży Wakacje z duchami oraz serialu na jej podstawie, którego 

obszerne fragmenty  kręcono na zamku Dunajec.  

 

 

 

 

 

       Długo wyczekiwany spływ Dunajcem dla wielu z nas stał się sprawdzianem wytrzymałości  

w ekstremalnych warunkach, gdyż nie przywykliśmy do podróżowania podczas tak zmiennej 

pogody, jaką zafundowały nam Pieniny. Przemoczeni do suchej nitki śpiewaliśmy dla rozgrzewki 

znany utwór Leonarda Cohena Hallelujah:-) Warto odnotować, iż jeden z kolegów, znużony 

monotonnym ruchem wioseł flisaków i uspokajającym szumem fal, uciął sobie słodką drzemkę;-)  

      Szczawnica powitała strudzonych podróżnych 

łagodniejszą aurą. Z okien autokaru obejrzeliśmy 

uzdrowiskową miejscowość i wróciliśmy na Harendę.  

Po południu nasze wychowawczynie zabrały nas na długi 

spacer po Krupówkach – tam mogliśmy poszukać 

prezentów dla naszych bliskich i rozgrzać się podczas 

zakupu zakopiańskich pamiątek. Po przyjeździe do 

pensjonatu rzuciliśmy się w wir zabawy. Jedni tańczyli w 

rytm muzyki przygotowanej przez gospodarzy, drudzy 

rozgrywali mecze bilardowe, inni śpiewali lub 

odpoczywali w swoich pokojach. Miłośnicy górskich 

specjałów mieli także możliwość zakupu tradycyjnych 

oscypków.  



       Po tradycyjnej zielonej nocy prawie wszyscy wycieczkowicze odczuwali wielkie wyczerpanie, 

jednak kiedy ujrzeli przed sobą panoramę Krakowa, nabrali nowych sił i w wielu odezwał się duch  

miłośnika przygód. Przewodniczka – p. Anna – poprowadziła nas krakowską Aleją Sław nad Wisłą  

na Wawel.   

 

 

 

 

 

 

         

       Wypada wiedzieć, iż Wawel jest wapiennym wzgórzem, na którym znajduje się zespół 

monumentalnych zabytków o szczególnych walorach historycznych oraz artystycznych.  

Przez wieki określał tożsamość 

narodową Polaków, stał się również 

naszym symbolem narodowym  

i kulturowym. Był on nie tylko siedzibą 

polskich władców i ich nekropolią,  

ale także miejscem gdzie kształtowała 

się historia Polski. Nasza wycieczka 

odwiedziła, uznawaną za panteon 

narodowy, Katedrę Wawelską, gdzie 

pochowani zostali biskupi krakowscy  

i najbardziej zasłużeni dla ojczyzny Polacy. 

 



   Następnie pani 

Anna skierowała 

naszą uwagę na 

zabytkowe uliczki  

i wiekowe budowle 

Starego Miasta  

w Krakowie. Spodobał się nam Rynek Główny, który wiele 

wieków stanowił główny plac handlowy, a także centrum 

administracyjne miasta. Zatrzymaliśmy się 

ponadto przy Kościele Mariackim, 

odwiedziliśmy pełne zagranicznych turystów 

sukiennice. Nie sposób opisać wszystkich 

wrażeń, jakie dostarczyła nam wycieczka. 

Dziękujemy opiekunkom za znakomitą 

organizację czasu, świetną rozrywkę oraz 

konkursy, które pozwoliły sprawdzić naszą 

wiedzę i docenić zdobyte umiejętności.  

Wierzymy, że nasze panie nie mają dość 

wybryków swoich wychowanków i za rok 

wyruszą z nami w kolejną niezapomnianą 

podróż 

          

              (em) 

  

 

 

  


