
PRZYBYLIŚMY, ZOBACZYLIŚMY, ZDOBYLIŚMY… 
 

W góry… 

Klasa II A i II B z wychowawcami (Anną Kubasiak, Anną Ostruszką - 

Waryło i Beatą Kosman) wyjechały na dwudniową wycieczkę do Pienin. 

Pierwszym punktem naszej eskapady był XVI w. kościół w Dębnie. Ksiądz 

opowiadał nam o historii tego zabytku i o systemie przeciwpożarowym,             

z powodu którego musieliśmy wcześniej opuścić „lokal”. Następnie nasz           

z – pan kierowca PITBUSA, palący na każdym postoju e- papierosa, zawiózł 

nas do Sromowców Niżnych u podnóża Trzech Koron. 

Trzy Korony… nasze! 

Wyruszyliśmy pieszo na zdobycie Kaśki - Okrąglicy. Szczyt ma          

982m n.p.m. Szlak wiódł zakrętami i  schodami, przez lasy, łąki i potoki.         

Na szczycie weszliśmy na platformę widokową, z której podziwialiśmy  

cudowny krajobraz Pienin i przełom Dunajca. Och, co to był za widok ! 

Zmęczeni, wróciliśmy do autokaru, skąd ruszyliśmy do zamku w Niedzicy. 

Najpierw poszliśmy do wozowni, by podziwiać dawne pojazdy i karoce,             

a  następnie zwiedzaliśmy wnętrza zamku.  

W końcu udaliśmy się nad Zaporę Czorsztyńską – (nie)ostatnią atrakcję tego 

dnia.  

Spragnieni odpoczynku ruszyliśmy do hotelu „Pieniny” - miejsca noclegu, gdzie 

„przespaliśmy” ;-) jedną noc. Wieczorem graliśmy w siatkówkę i dwa ognie 

oraz uprawialiśmy inne sporty, np. golf !!!  

Prezes… o brzasku! 

Rannym świtem o 4:17 jeden z kolegów zrobił wszystkim pobudkę         

i zarządził obowiązkowe świętowanie urodzin koleżanki. Po śniadaniu 

kontynuowaliśmy naszą wycieczkę. Kolejnym punktem był dwugodzinny spływ 

tratwami po Dunajcu. Flisak (absolwent ZSZ im. Walerego Goetla w Suchej 

Beskidzkiej) opowiadał nam legendy i zadawał przeróżne zagadki. 

„Pontoniarze” ochlapali nas, co wywołało bitwę wodną. Przemoczeni, a zarazem 

podekscytowani, wróciliśmy do autokaru i udaliśmy się na linowy wyciąg 

krzesełkowy w Szczawnicy. Tam  mieliśmy około 40 minut  na zakup pamiątek 

i spożycie posiłku. Następnie wsiedliśmy do kolejki, którą „poszybowaliśmy” 

na Palenicę. Pełni wrażeń, ślizgając się,  zeszliśmy ścieżką w stronę miasta.  

Autokarowy strajk? 

Ostatnim punktem programu wycieczki był Wąwóz Homole. Kiedy 

dojechaliśmy na miejsce, część z nas podniosła bunt i nie chciała wyjść              

z autokaru. Byliśmy zmęczeni i nie mieliśmy sił na dalszą wędrówkę. Dopiero 

po dłuższej namowie pani przewodnik ulegliśmy . Znów szliśmy i … szliśmy 

kamienną ścieżką i schodami w górę. Po drodze spotykaliśmy wielu turystów, 

którzy – tak jak my – zachwycali się pięknem tutejszej przyrody. Na szczycie 

niektórzy robili sobie pamiątkowe zdjęcia przy tzw. kamiennych księgach. 



Kiedy wracaliśmy do autobusu, pokropił na nas lekki deszczyk, a w drodze do 

Suchej rozpadało się na amen. 

          Wycieczka była bardzo udana, a każdy z nas na pewno wiele się na niej 

nauczył. Naszą wiedzę (oczywiście) sprawdzono - w formie krzyżówki 

przygotowanej przez panią przewodnik. Najlepsi zostali nagrodzeni! Mamy 

nadzieję, że w Pieniny jeszcze wrócimy! Hej! 
 


