Kraków, Zakopane, Wieliczka - wycieczka szkolna

Wycieczka zorganizowana dla uczniów klas I - IV Szkoły Podstawowej w Gręzówce.
Dzięki przystąpieniu szkoły do projektu "Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi
Łukowskiej", wyjazd dofinansowany był z funduszy Unii Europejskiej.
• Termin realizacji 25.06 - 28.06. 2007r.
• Kierownik wycieczki - Wojciech Szczygieł.
• Opiekunowie: Agnieszka Federczyk, Krystyna Szczygieł, Dorota Sójka, Magdalena
Turemka.
• Skrócony harmonogram wycieczki Kraków - Zakopane - Wieliczka
25.06.2007r.
Zwiedzanie zabytków Krakowa. Spacerując Traktem Królewskim uczniowie mieli
możliwość zapoznania się z historią dawnej stolicy Polski oraz poznali najważniejsze
zabytki tego miasta. Punktem końcowym trasy był Smok Wawelski. Ta atrakcja
zawsze daje okazję do wykonania wielu pamiątkowych zdjęć.
26.06.2007r.
Zakopane - wjazd kolejką linową na Gubałówkę, obserwacja panoramy Tatr z tarasu
widokowego. Wędrówka grzbietem Gubałówki do górnej stacji kolejki
krzesełkowej na Szymoszkowej, zwiedzanie zabytków i zjazd na dół, Spacer
najbardziej znanym deptakiem w Polsce - Krupówkami. Zwiedzanie Muzeum
Tatrzańskiego, zakup pamiątek.
27.06.2007r.
Wycieczka nad Morskie Oko
Dojazd autokarem do parkingu na Palenicy Białczańskiej, Przejazd bryczkami do
Morskiego Oka, po drodze Wodogrzmoty Mickiewicza, obserwacja krajobrazów i
przyrody, zejście schodami na brzeg Morskiego Oka, powrót tą samą drogą. Po
południu - krótki spacer Doliną Kościeliską
28.06. 2007r.
Zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce. Poznanie historii jednej z najstarszych w
Europie kopalni soli, zejście w podziemną trasę turystyczną, podziwianie unikatowych
ekspozycji, w tym najpiękniejszej - Komnaty św. Kingi. Wykonanie pamiątkowego
zdjęcia grupowego, zakup pamiątek. Powrót do domu.

•

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu w dniach 9 – 14 września 2007r., byli na
wycieczce szkolnej na trasie Ojców – Kalwaria Zebrzydowska – Zakopane – Kraków.
Wycieczka zorganizowana została w ramach realizacji projektu „Szkoła Przyszłości w
gminach Ziemi Łukowskiej”. Wrażeń przywieźliśmy mnóstwo, polska przyroda roztaczała
przed nami wspaniałe widoki. Co prawda Ojcowski Park Narodowy powitał nas ulewnym
deszczem, ale to nie znaczy, że nie poznaliśmy jego uroków – wędrówka po ścieżkach
chronionej przyrody przygotowała nas do górskiej wyprawy w Tatry Zachodnie. Imponowała
nam wspinaczka górskim szlakiem, a roztrącający się przed nami pejzaż był wspaniałą ucztą
ducha – dostojne, groźne szczyty, szum górskich strumyków, tatrzańska przyroda – to
wszystko wywarło niesamowite wrażenia. Urzekła nas Dolina Kościeliska, Gubałówka,
Krupówki, kościół na Krzeptówkach – ale Zakopane to również Wielka Krokiew i chociażby
ze względu na A. Małysza należało tam powędrować. Nie wolno było pominąć
majestatycznego Krakowa. Starą stolicę zaczęliśmy zwiedzać od Łagiewnik – gdzie byliśmy
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, następnie udaliśmy się na Wawel – chciałby się rzec –
„mówią wieki” – dzwon Zygmunta, kaplica zygmuntowska, w podziemiach pochowani
wielcy i zasłużeni dla ojczyzny… oraz królewskie groby. Ale Wielki Kraków to również
Kościół Mariacki i ołtarz Wita Stwosza, Sukiennice, Krakowski Rynek i dostojna Wisła,
która dodaje uroku królewskiemu grodowi. Nie sposób wymienić wszystko, ale warto jeszcze
dodać, że imponuje swoim urokiem Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, wyśmienicie
smakują kremówki w Wadowicach i wzrusza skromne mieszkanko p. Wojtyłów, przejmują
dreszczykiem jaskinie Ciemna i Mroźna, ale góry wciąż imponują i przeżywają oblężenie
turystów. Na szczególną uwagę zasługuję góralska życzliwość i gościnność, schronisko
„Pałace” w Zakopanem będziemy wspominać bardzo długo! Każdy dzień wycieczki był
szczegółowo opracowany przez p. kierownik B. Łukasik, która nieustannie wspólnie z
opiekunami E. Cąkała E. Goławska E. Kożuch czuwały nad tym, by wszyscy wrócili zdrowi i
pełni miłych wrażeń.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu na „Zielonej szkole” w Zakopanem

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu w dniach: 9 – 14.09.2007r. przebywali
na „Zielonej szkole” w Zakopanem. Wyjazd odbył się w ramach realizacji własnych
programów: „Z ekologią za pan brat”, „Zabawa w teatr”, „Poszukiwacze przygód”
realizowanych w ramach projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach programu „Zielonej szkoły” uczniowie przemierzali górskie szlaki Doliną
Strążyską, Doliną Kościeliską oraz trasę turystyczną nad Morskie Oko. Podziwiali piękne
krajobrazy, bogatą florę i faunę Tatrzańskiego Parku Narodowego. Poznawali warunki życia i
tradycje mieszkańców gór podczas lekcji w Izbie regionalnej a także przeszli chrzest na
górala.
Dzieci zwiedziły również stadion „Wielka Krokiew”. Wjechały kolejką na Gubałówkę,
skąd mogły podziwiać krajobraz Tatr.
Kształcący był pobyt w Muzeum Tatrzańskim gdzie uczniowie zapoznali się z kulturą ludową
Podhala, budową geologiczną Tatr i Pienin, a także z florą i fauną Tatr w układzie reglowym.
Atrakcją „Zielonej szkoły” był wyjazd do Wieliczki i Krakowa. Uczestnicy przeszli
podziemną trasą turystyczną kopalni soli. W Krakowie zwiedzili: Stare Miasto (Kościół
Mariacki, Sukiennice, ulica Floriańska, Brama Floriańska, Barbakan, Planty, Collegium
Maius). ...........................
Pobyt na „Zielonej szkole” dla większości uczniów naszej szkoły to jedyna okazja w ich
dzieciństwie do wypoczynku i wyjazdu poza najbliższą okolicą. Dostarczył dzieciom
niesamowitych przeżyć emocjonalnych i estetycznych. Relacje dzieci z pobytu i radość jaką
emanowały po powrocie świadczą o tym, że „Zielona Szkoła” bardzo im się podobała.

