W dniach 27-29 kwietnia 2015 roku uczniowie klas: I ABT, I CT, I DT, II DT, II ET, II
BSFZ, III BT i III DT odbyli wycieczkę autokarową do Krakowa i Zakopanego.
Wyjazd zorganizowała pani Anna Wesołowska, natomiast opiekę nad młodzieżą, poza
organizatorką, sprawowali pani Agnieszka Jaroń i pan Daniel Kania.
Pierwszego dnia uczestnicy wycieczki z przewodnikiem miejskim, sympatyczną panią
Izą zwiedzali dawną stolicę Polski, czyli Kraków. Wycieczkę rozpoczęli na Wzgórzu
Wawelskim – tam podziwiali Katedrę Królewską i arkadowy dziedziniec Zamku
Królewskiego. Następnie mieli okazję zobaczyć najstarsze uliczki miasta – Grodzką i
Kanoniczą, Plac Wszystkich Świętych, ulicę Franciszkańską, kościół Franciszkanów oraz
krużganki klasztoru OO. Franciszkanów, a także Pałac Biskupi ze słynnym "oknem
papieskim". Dalej Krakowskimi Plantami przemieścili się do dzielnicy uniwersyteckiej,
gdzie oglądali niezwykły dziedziniec Collegium Maius. Wycieczkę po Starym Krakowie
zakończyli na Rynku, tutaj wysłuchali hejnału i odwiedzili Kościół Mariacki ze słynnym
ołtarzem Wita Stwosza. Ostatni ważny punkt programu wycieczki w tym dniu to
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
28 kwietnia uczniowie w towarzystwie przewodnika górskiego- górala z krwi i kościpana Tadeusza wyruszyli w Tatry Wysokie. Celem wędrówki górskiej, trwającej kilka
godzin był Czarny Staw Gąsienicowy, położony na wysokości 1624 m n.p.m. Zimowe
warunki nie przestraszyły nikogo, wręcz przeciwnie, wszyscy z zapałem pokonywali
kolejne kilometry trasy, podziwiali przepiękne krajobrazy, walczyli z własnymi
słabościami, podnosili samoocenę.
Trzeci dzień wycieczki upłynął na zwiedzaniu Zakopanego ( uczniowie zobaczyli m.in.
Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach, Willę Koliba, kościółek pod
wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, cmentarz na Pęksowym Brzyzku). Na
pewno ciekawym doświadczeniem dla bardzo wielu był wjazd kolejką górską na

Gubałówkę (tutaj dużym powodzeniem cieszył się węgierski kołacz :)) a następnie zjazd
wyciągiem krzesełkowym z Batorowego Wierchu do Kościeliska. Okazało się, że
przepiękna panorama Tatr podczas takiego zjazdu to dla wszystkich niezapomniany
widok. Wędrówkę po Zakopanem zakończyli uczestnicy wycieczki na deptaku przy
Krupówkach, gdzie mieli okazję kupić pamiątki i zasmakować lokalnej kuchni.
Miłe wspomnienia, pozytywne komentarze i zdjęcia są najlepszym dowodem na to, że
warto było spędzić te trzy dni inaczej niż tylko siedząc w szkolnej ławce na zajęciach.
Opiekunowie dziękują podopiecznym za zdyscyplinowanie, wspaniałą atmosferę i już
dziś zapraszają na kolejny wyjazd. :)

