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III c, V c i VI b – na górskim szlaku [MINIGALERIA]

Podróże to jedyna rzecz,

za którą płacisz,

a wracasz bogatszy.

W dniach od 18. do 20 czerwca 2018 r. odbyła się wycieczka klas III b (wychowawczyni
Kornelia Topor-Pustelnik, opiekunowie – Kinga Bąkowska, Atleta Skibińska), V c
(wychowawca Liliana Czajkowska) i VI b (wychowawca Anna Naneman - Koprowska) na
południe Polski.
Jej program był bardzo
bogaty.

Pierwszego dnia uczestnicy zwiedzali Kopalnię Soli w Bochni, gdzie spędzili noc w najniżej
położonym na świecie punkcie noclegowym – Komorze Ważyn
. Odbyła się tam także niecodzienna lekcja historii prowadzona przez niezwykle miłą panią
przewodnik. Uczniowie dowiedzieli się o tym, jak ważną rolę odgrywała w przeszłości sól oraz
poznali tajniki pracy ,,białych górników”.

1/2

WYCIECZKA NA POŁUDNIE KRAJU
Wpisany przez Katarzyna Szadkowska
piątek, 22 czerwca 2018 19:22 - Poprawiony piątek, 22 czerwca 2018 19:29

Drugiego dnia po nocy pełnej wrażeń dzieci wraz z opiekunami udały się na górski szlak,
wiodący na Rusinową Polanę
. Zwiedzili również
Wiktorówki, podziwiali Wielką Krokiew, Giewont oraz kupowali pamiątki na słynnych
zakopiańskich Krupówkach. Wieczorem przy muzycznym akompaniamencie śpiewali piosenki i
zachwycali się górską panoramą Tatr. Klasa III b korzystając z okazji uprzejmości gospodarzy
ośrodka ,,U Adriana”, zorganizowała urodziny koleżanki Antosi.

Ostatniego dnia dzieci odwiedziły jedno z najstarszych miast w naszym kraju - Kraków.
Pod opieką pani przewodnik przeszli jego ulicami, poznając przy okazji historię miasta. Zwiedzili
siedzibę władców polskich - Wawel, poznali tajemnicę Dzwonu Zygmunta. Podsumowaniem
spaceru była wizyta w Smoczej Jamie.

W drodze powrotnej „wpadli” z wizytą do Jaskini Nietoperzowej i Ojcowskiego Parku
Narodowego, w którym to podziwiali Maczugę Herkulesa.

Cały wyjazd upłynął w przyjaznej atmosferze. Uczniowie i nauczyciele zmęczeni, ale bogatsi o
bezcenne wspomnienia, które zostaną z nami na długie lata w ich pamięci, wrócili bezpiecznie
do swoich domów.

Kinga Bąkowska,Kornelia Topor - Pustelnik

2/2

