
 

W dniach 22-25 maja 2018r. odbyła się wycieczka do Zakopanego- 

Słowacji i Krakowa, uczniów klas 6 i 7 Szkoły Podstawowej. 

 Pierwszego dnia po przyjeździe do Zakopanego udaliśmy się do 

Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej a następnie wyciągiem krzesełkowym 

wjechaliśmy na Gubałówkę by podziwiać panoramę Tatr i Zakopanego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pobudek do wspinania się po górach jest wiele, bardzo wiele, gdyż miłość do gór 

stanowi sferę doznań subiektywnych, a często też - irracjonalnych….. Dlatego 

odpowiedzi "Dlaczego?" najlepiej szukać w samym sobie….. Każdego pcha ku górze 

jego własna siła i każdy znajduje we wspinaczce swoją własną radość”. 

Józef Nyka 



Drugi dzień pobytu to wyjazd na Słowację. Po wjechaniu kolejką na górę 

Hrebionok wspinaliśmy się nad wodospady Zimnego Potoku, obcując z piękną, 

słowacką florą i fauną. Był to bardzo ważny sprawdzian naszej kondycji, 

wytrzymałości oraz walka z własnymi  słabościami i lękami. Tego dnia 

odwiedziliśmy również sławne, zakopiańskie Krupówki, gdzie mogliśmy 

skosztować oscypki oraz zakupić góralskie pamiątki.  

 

 

 

 

 

 



 

Wieczorem udaliśmy się do kompleksu basenów geotermalnych w Bukowinie 

Tatrzańskiej gdzie „rozbijaliśmy zakwasy” po całodziennej, górskiej wędrówce oraz 

regenerowaliśmy siły na kolejny dzień. W doskonałych humorach, bez żadnych oporów i 

wyrzutów sumienia, mimo bardzo późnej pory, uzupełniliśmy kalorie w Mc Donaldzie. 

 

 

 

 

Trzeci dzień to kolejny wyjazd na Słowację, gdzie zwiedziliśmy najpierw 

Demianowską Jaskinię Wolności wspinając się i schodząc po niekończącej się 

ilości schodów, podziwiając ciemne wapienie oraz ich różnokolorowe nacieki. 

Następnie zwiedziliśmy kompleks Zamków Orawskich na skale oraz orawskie 

muzeum z wieloma ekspozycjami min. przyrodniczą i historyczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W drodze powrotnej do domu, pojechaliśmy do Krakowa, gdzie 

odwiedziliśmy wzgórze wawelskie: Katedrę z Grobami Królewskimi, Dzwonem 

Zygmunta oraz udaliśmy się pod najsławniejsze okno Papieża Jana Pawła II. 

Zwiedziliśmy również sukiennice i Rynek, gdzie zjedliśmy pyszny obiad i 

zakupiliśmy kolejne pamiątki. 

 

To był bardzo intensywny ale niezwykle udany wyjazd. Wspólne przeżycia 

na zawsze pozostaną w naszej pamięci a tysiące zrobionych zdjęć będą nam 

przypominać cudowne, beztroskie chwile szkolnej wycieczki. Pełni sił wróciliśmy 

bezpiecznie do domu, gdzie czekali już na nas stęsknieni rodzice i rodzeństwo. 

 

 

Organizatorem wycieczki była p. Anna Frasońska. 

Opiekunami wycieczki byli: p. Anna Frasońska, p. Mirosława Koperska, 

p. Dagmara Janicka,   ks. Sławomir Hermanowicz. 


