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W dniach 21-23.05.2018r. uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w wycieczce do polskiej stolicy
Tatr - Zakopanego. Wycieczkę zorganizowała pani Alicja Biszczanik, a opiekę nad uczniami
sprawowały wychowawczynie klas- pani Elżbieta Kolaszyńska, pani Dominika Paniak, pani
Aneta Momot oraz pedagog szkolny pani Jolanta Lal-Szkałuba.

Już pierwszego dnia zwiedziliśmy dużo ciekawych miejsc. W towarzystwie przewodnika
udaliśmy się do ufundowany jako votum za ocalenie życia po zamachu na papieża Jana Pawła
II Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. W jego skład wchodzą kościół, kaplica
oraz park z ołtarzem, przy którym odprawiał mszę sam Jan Paweł II. Widzieliśmy także słynne
zakopiańskie skocznie narciarskie – w tym najpopularniejszą Wielką i Średnią Krokiew.
Niezwykłą atrakcją okazał się wjazd kolejką terenowo – linową na Gubałówkę - szczyt, z
którego, dzięki słonecznej pogodzie, mogliśmy podziwiać piękną panoramę Tatr. Niezwykłych
wrażeń dostarczyła nam również zjeżdżalnia grawitacyjna, na której w specjalnych saneczkach
zjeżdżaliśmy w dół torem o długości 750m pokonując wysokość 45m. Pierwszy dzień pobytu w
Zakopanem zakończył się krótkim spacerem po Krupówkach, najbardziej znanej ulicy miasta,
przy której zlokalizowane są najważniejsze instytucje oraz większość sklepów i lokali.

Kolejnego dnia, w dobrych nastrojach oraz w towarzystwie przewodnika, wkroczyliśmy na
teren Tatrzańskiego Parku Narodowego i wyruszyliśmy w piękny górski szlak przechodząc
Doliną Kościeliska do schroniska na hali Ornak, a następnie przełęczą do Doliny
Chochołowskiej. Przez całą drogę towarzyszyło nam przepiękne słońce oraz zachwycające
widoki. Z Doliny Chochołowskiej do jej wylotu przejechaliśmy specjalną „ciuchcią” służącą do
przewozu zmęczonych turystów. Tego dnia również znaleźliśmy się w centrum Zakopanego i
spacerowaliśmy po Krupówkach. Tu kupiliśmy pamiątki dla siebie i bliskich oraz oscypki.
Atrakcją wieczoru było ognisko przygotowane przez właścicieli Domu Wypoczynkowego oraz
wspólne zabawy.
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Ostatniego dnia naszej wycieczki udaliśmy się do Term Chochołowskich –
najnowocześniejszego i największego kompleksu aquaparkowego na Podhalu. Następnie pełni
wrażeń i niezwykłych przeżyć ruszyliśmy w drogę powrotną.

Zorganizowana wycieczka była okazją do podziwiania pięknych polskich gór, dała możliwość
sprawdzenia własnej formy oraz integracji naszej szkolnej społeczności.
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