
                                         WYCIECZKA 

 
 

30 maja uczniowie klas pierwszych i drugich liceum wybrali się na kilkudniową 

wycieczkę pod opieką p. Agnieszki Cebuli, p. Natalii Załuckiej, p. Wioletty 

Oziemskiej i p. Beaty Kotlarz. Pierwszy etap naszej wyprawy stanowiło zwiedzanie 

byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – 

Birkenau. KL Auschwitz był największym z niemieckich nazistowskich obozów 

koncentracyjnych i ośrodków zagłady. Życie straciło tu ponad 1,1 mln mężczyzn, 

kobiet i dzieci. Naszej wizycie towarzyszyło wiele wzruszeń i ukradkiem ocieranych 

łez. Zdaliśmy sobie sprawę, że nie sposób zrozumieć powojennej Europy i świata bez 

dogłębnej konfrontacji swojego wyobrażenia o człowieku z pozostałościami 

Auschwitz. Była to dla nas niezwykle cenna lekcja, którą każdy z nas zapamięta na 

długo. Po zwiedzaniu udaliśmy się na nocleg do Zakopanego. Nocowaliśmy w 

przepięknym pensjonacie na osiedlu Harenda. 

 Ranek następnego dnia przywitał nas 

słoneczną pogodą, dlatego w doskonałych 

humorach ruszyliśmy na spływ Dunajcem. 

Bawiliśmy się znakomicie, śpiewom i żartom 

nie było końca. Nasi uczniowie (i uczennice) 

przez chwilę zajęli miejsce flisaków. Mogli się 

więc przekonać, że nie jest to łatwy zawód, a 

praca wymaga wiedzy, doświadczenia i 

odpowiedzialności. Podziwialiśmy też 

malownicze widoki przełomu Dunajca z 

bajkowym widokiem na Trzy Korony.  

 

 

 

 

 

 
 

 



Potem wyciągiem krzesełkowym 

wjechaliśmy na Palenicę. Jest to szczyt w Małych Pieninach (722 m), z którego 

mogliśmy podziwiać przepiękną panoramę Szczawnicy i okolic.  

 

 
 

 

 



 

Spacer uliczkami Szczawnicy stanowił 

kolejny element naszej wyprawy. Jest 

to uzdrowiskowa miejscowość, z 

uroczymi kompozycjami kwiatowymi. 

Szczawnica posiada obecnie 8 

czynnych źródeł mineralnych oraz źródła dwunastu kwaśnych wód – szczaw. Po dziś 

dzień z ich leczniczych właściwości korzystają zarówno mieszkańcy jak i kuracjusze z 

niemalże całego świata. Nieodłącznym elementem Uzdrowiska jest wspaniała Pijalnia 

Wód Mineralnych, którą mieliśmy okazję podziwiać w pełnej krasie.  

 

 



     Ze Szczawnicy udaliśmy się do Dębna Podhalańskiego, niewielkiej miejscowości, 

w której znajduje się drewniany gotycki kościół św. Michała Archanioła wpisany na 

listę światowego dziedzictwa UNESCO. We wnętrzu znajdują się cenne zabytki 

rzeźby i malarstwa gotyckiego. Do najcenniejszych należą: ołtarz główny, malowane 

gotyckie tabernakulum wykonane z drewna w XIV wieku, krucyfiks z około 1380 

roku na belce tęczowej. Atrakcją tego niezwykłego kościoła są dzwonki leżące w 

prezbiterium. Są bardzo stare – mogły powstać nawet w V wieku. Szczególna skala 

tego instrumentu, określana mianem gamy perskiej (dłuższe płytki dają wyższe tony), 

została uzyskana przez wykonanie płytek ze specjalnego stopu i zakopanie ich w 

ziemi na pewien czas. Dzień zakończyliśmy 

ogniskiem ze wspólnym pieczeniem kiełbasek 

i śpiewem (niestety nie do białego rana).  

Dzień dziecka spędziliśmy na Słowacji. Zaczęliśmy od zwiedzania Jaskini Bielskiej, 

znajdującej się na zboczu Kobylego Wierchu. W grocie zachwyciła nas wielobarwna 

szata naciekowa, która przybrała fantazyjne, bajkowe niemalże formy.  

 

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Malarstwo_gotyckie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82tarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tabernakulum
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krucyfiks
https://pl.wikipedia.org/wiki/1380
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzwonki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instrument_muzyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stop_metali


Po zwiedzeniu jaskini udaliśmy się do miejscowości Stary Smokowiec a następnie 

wjechaliśmy kolejką na górę Hrebienok, skąd przebyliśmy drogę do wodospadów 

Zimnej Wody. Pogoda dopisywała, piękne czerwcowe słońce dodawało humoru. Z 

zapartym tchem podziwialiśmy malownicze krajobrazy Tatr Wysokich, zrobiliśmy 

tam mnóstwo pamiątkowych fotografii.  

 

 

 

W drodze powrotnej pojechaliśmy 

prosto do centrum Zakopanego, by 

odwiedzić słynne Krupówki i 

nabyć pamiątki dla bliskich. 

Niespodzianką z okazji Dnia 

Dziecka okazały się dla nas 

słodkie upominki. Każdy otrzymał 

przepyszną czekoladę Studencką, 

znany na Słowacji przysmak. To 

nie był jednak koniec atrakcji tego 

dnia. Po obiadokolacji poszliśmy 

jeszcze na lody do pobliskiego 

McDonalda. Dzień Dziecka był 

zatem udany.  

Ostatniego dnia odwiedziliśmy Kraków. Królewskie miasto powitało nas słoneczna 

pogodą. Wspólnie z panią przewodnik udaliśmy się na zwiedzanie. Mieliśmy okazję 

zajrzeć do muzeum katedralnego, w którym znajdują się tak wspaniałe zabytki jak np. 

włócznia św. Maurycego. Podziwialiśmy przepięknie haftowane szaty liturgiczne, 

monstrancje, kielichy, insygnia królewskie, płaszcz koronacyjny Stanisława Augusta 

Poniatowskiego, koronę hełmową Kazimierza III Wielkiego oraz liczne portrety i 

medale. W muzeum w sali papieskiej znajdują się też liczne pamiątki związane z 



Ojcem Świętym Janem Pawłem II: rzeczy osobiste – sutanna, biret, piuska, buty, fotel, 

używany podczas wizyt papieży w katedrze, infuła podarowana przez Ojca Świętego 

podczas jego wizyty w ojczyźnie itp. Następnie odwiedziliśmy katedrę wawelską, 

groby oraz dzwon Zygmunta. Katedra Wawelska to nie tylko najsłynniejsza w Polsce 

nekropolia królewska, ale także prawdziwy panteon narodowy. Obok królów we 

wnętrzu świątyni pochowani zostali biskupi krakowscy i najbardziej zasłużeni dla 

ojczyzny Polacy. W centralnym punkcie katedry znajduje się barokowa konfesja św. 

Stanisława. W trumnie - relikwiarzu umieszczone zostały szczątki świętego, a przez 

wieki miejsce to stanowiło tzw. Ołtarz Ojczyzny, gdzie królowie składali 

najcenniejsze wojenne trofea (np. Władysław Jagiełło po Bitwie pod Grunwaldem czy 

też Jan III Sobieski po Wiktorii Wiedeńskiej). Katedra zewsząd otoczona jest 

kaplicami, z których biskupi, królowie i magnaci tworzyli wspaniałe mauzolea. W 

Krakowie odwiedziliśmy 

też Kościół Mariacki ze 

słynnym ołtarzem Wita 

Stwosza, będącym jednym 

z najwybitniejszych dzieł 

późnogotyckiej sztuki 

rzeźbiarskiej w Europie. W 

centralnej części szafy ołta-

rzowej znajduje się monu-

mentalna grupa rzeźbiarska 

przedstawiająca Zaśnięcie 

Najświętszej Maryi Panny 

w otoczeniu apostołów, a nad 

nią scena Wniebowzięcia. 

W zwieńczeniu nastawy uka-

zana została Koronacja Marii 

na Królową Nieba i Ziemi. 

Spacer po rynku i obiad były 

zwieńczeniem naszej wizyty 

w Krakowie. Zmęczeni 

wyruszyliśmy w drogę 

powrotną. 

    Nie sposób opisać wszystkich wrażeń, jakie nam towarzyszyły, z pewnością był to 

udany wyjazd, który na długo zostanie w naszej pamięci. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sutanna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biret
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piuska

