
                
Gimnazjum w Krynce

W góry , w góry miły bracie…  

Wypoczynek w górach to  specjalność uczniów Gimnazjum w Krynce. Po zimowym 
szaleństwie na stokach Białki Tatrzańskiej przeżywaliśmy kolejne przygody, pokonując szlaki 
tatrzańskie. Jesienna aura nie odstraszyła „ górali z Krynki”, którzy w dniach 14-19 września 
2007r. przebywali na wycieczce krajoznawczo – turystycznej, zorganizowanej zgodnie z 
programem „Po naukę i zdrowie” w ramach projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach 
Ziemi Łukowskiej”. 
Już pierwszy dzień wycieczki obfitował w wiele wrażeń: odwiedziliśmy Wieliczkę-Kopalnię 
Soli „Podziemny cud świata”, miasto Ojca Świętego Jana Pawła II –Wadowice, miejsce 
wyciszenia i zadumy. Zwiedziliśmy Bazylikę i Dom Rodzinny Papieża, oczywiście, był też 
czas na kremówki. Wieczorem dojechaliśmy do miejsca zakwaterowania -Pensjonat w Białce 
Tatrzańskiej. Wiedzieliśmy, że wiele przygód jeszcze przed nami!

Nie zważając na deszcz, chłód czy słoneczną spiekotę, wędrowaliśmy nieznanymi, 
trudnymi ścieżkami pod bacznym okiem przewodnika tatrzańskiego i swoich opiekunów. 
Przepiękna Dolina Kościeliska ze swoimi atrakcjami (Jaskinią Mroźną, Wąwozem Kraków 
oraz Polaną Ornak) pozostanie w naszej pomięci. Oprócz tego czekała jeszcze na nas 
Gubałówka z torem saneczkowym i kolejką linową, Hala Szymoszkowa, Krupówki z 
Muzeum Tatrzańskim, Park Wodny, skocznie narciarskie (ale ten Małysz odważny!)  oraz 
cudowny spacer po Zakopanem - oscypki smakowały wyśmienicie.

Po ciężkich wędrówkach przyszedł czas na wypoczynek i regenerację sił w Parku 
Wodnym „Tatralandia” na Słowacji. Szaleństwom na pontonach, zjeżdżalniach, torach 
przeszkód nie było końca. Atrakcje wodne „zakręciły w głowach” nie tylko nam, ale również 
opiekunom, którzy przedłużyli pobyt w basenach o 60 minut. Następnie drobne zakupy 
(czekolada Studencka w każdym koszu), ostatni rzut oka na Tatry Słowackie, pożegnanie 
Janosika i powrót do domu na kolację. Wieczorem ciekawa, humorystyczna część 
artystyczna, podsumowująca wycieczkę, no i oczywiście… zielona noc! (każdy wie o co 
chodzi). 

Jeszcze czułe pożegnania z gospodarzami i w drogę do domu.
 Ale to nie koniec wycieczki. Po drodze zwiedziliśmy Kraków i Wzgórze Wawelskie z 
Katedrą, Dzwonem Zygmunta, Komnatami na Zamku Królewskim, Stary Rynek z Bazyliką 
Mariacką, chwila refleksji na Ulicy Franciszkańskiej 3.
Wieczorem zmęczeni, ale pełni wrażeń, bezpiecznie wróciliśmy do domu, gdzie czekali na 
nas stęsknieni rodzice. 

W szkole opowieściom nie było końca, a Ci którzy nie pojechali, obiecali wszem
 i wobec, że następnym razem muszą to wszystko przeżyć sami.

Relację z wycieczki zdali gimnazjaliści z Krynki.

http://www.lukow.ug.gov.pl/HTML/inf4_07.htm


Wadowice (Dom Jana Pawła II)



Mieliśmy szczęście uczestniczyć w góralskim weselu.



Jaskinia Mroźna w Dolinie Kościeliskiej.



Relaksujące wodne masaże w Tatralandii.



Dreszczyk emocji na zjeżdżalni w Tatralandii. 



Na Wawelu.


	                
	Gimnazjum w Krynce
	W góry , w góry miły bracie…  

	Relację z wycieczki zdali gimnazjaliści z Krynki.


