
WYCIECZKA W BESKID ŻYWIECKI 
 

W dniach 23-25 maja 43 uczniów z naszej szkoły oraz kilkoro uczniów z innych szkół Sieradza i Zduńskiej 

Woli pojechało na wycieczkę w okolice Babiej Góry. Naszymi opiekunami byli p. prof. Adam Krynicki i Robert 

Brzeziecki. 

Pierwszy dzień wycieczki rozpoczął się od 

zbiórki przy Lidlu o godzinie 7:00, spod którego 

udaliśmy w długa drogę. Pierwszym punktem naszej 

wycieczki była miejscowość Tresna, w której nad 

zbiornikiem wodnym odbył się rejs statkiem po 

Jeziorze Żywieckim. Rejs po jeziorze trwał około 30 

minut, podczas którego podziwialiśmy okolicę oraz 

poznaliśmy historię jeziora. Następnie udaliśmy się 

do miejscowości Porąbka aby wjechać kolejką linową (taką sama jak na Gubałówkę w Zakopanem) na górę Żar 

na wysokość 761 m n.p.m. Na szczycie góry znajdował się tor saneczkowy. Wiele osób bało się i nie odważyło 

się wsiąść do saneczek. Ci którzy przezwyciężyli strach zjechali. Obok toru znajdowała się polana, z której 

startowali paralotniarze. Akurat trafiliśmy na start kilku dzielnych paralotniarzy. Jednym udało się wzbić w 

powietrze, innym niestety się nie poszczęściło i lądowali w krzakach lub na płocie. Zrobiliśmy jeszcze sobie 

pamiątkowe grupowe zdjęcie i zeszliśmy ścieżką w dół do autobusu, który zawiózł nas do marketu Tesco w 

Żywcu. Tam zrobiliśmy ostatnie zakupy na wieczór i na jutrzejszą wyprawę do Babiogórskiego Parku 

Narodowego. W końcu pojechaliśmy do naszego pensjonatu „Harnaś” usytuowanego w najdłuższej w Polsce wsi 

- 18 kilometrowej Zawoi. Zajechaliśmy na miejsce około 18. Zakwaterowaliśmy się w pokojach 4-5-7-8 

osobowych (z łazienką i telewizorem), zrobiliśmy rekonesans po okolicy, a następnie udaliśmy się na 

przygotowaną dla nas obiadokolację – zupę jarzynową i naleśniki z kompotem. Pomimo, że kolacja była bardzo 

dobra, większość z nas zamówiła sobie jeszcze pyszną pizzę w pobliskiej pizzerii. Tak upłynął nam pierwszy 

dzień wycieczki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drugiego dnia wstaliśmy bardzo wcześnie, zjedliśmy śniadanie i autobusem podjechaliśmy do granic Parku 

Narodowego. Ruszyliśmy czerwonym szlakiem na Babią Górę (1725 m n.p.m.). Po niecałych 3 godzinach marszu 

weszliśmy na sam szczyt. Wędrówka była bardzo męcząca, na szczęście pogoda dopisała. Wszyscy byliśmy 

bardzo szczęśliwi, że udało nam się wejść na tak wielki szczyt. Standardowo zrobiliśmy sobie pamiątkowe 

zdjęcia, posililiśmy się prowiantem (głównie kanapkami i czekoladą), trochę odpoczęliśmy i ruszyliśmy zielonym 

szlakiem w drogę powrotną. Schodząc, robiliśmy na szlaku krótkie przerwy i około 14 byliśmy już w autokarze. 

Kierowca zawiózł nas do Suchej Beskidzkiej. Naszym celem był głównie zamek, którego zwiedziliśmy. Po 

muzeum w zamku oprowadzała nas pani przewodnik, która przekazała nam mnóstwo ciekawych informacji o 

jego historii. Najciekawsza jednak była część, w której zwiedzaliśmy podziemna salę tortur. Po wyjściu z zamku 

udaliśmy się do centrum miasta w którym znajdowała się karczma "Rzym". W niej podziwialiśmy kolorowe 

drewniane koguty, starą zabudowę i wystój pomieszczeń. Pan prof. Krynicki zapoznał nas z legendą miasta oraz 

legendę związaną z karczmą – opisaną w dobrze znanym nam, wierszu Adama Mickiewicza „Pani Twardowska”. 

Wróciliśmy do Zawoi na wymarzony prysznic i obiadokolację. Pomimo, że byliśmy bardzo wykończeni 

całodziennym marszem spać nie poszliśmy tak szybko.  

 

Ostatniego trzeciego dnia wycieczki, pojechaliśmy do Krakowa. Udaliśmy się na Wawel, poszliśmy do 

katedry, zeszliśmy do krypt, a następnie przeszliśmy do rynku. Zrobiliśmy ostatnie pamiątkowe zakupy, 

zjedliśmy lody i tradycyjne krakowskie obwarzanki. Wracając zatrzymaliśmy się jeszcze w McDonaldzie w 

Częstochowie i około 21 zajechaliśmy do Sieradza, który przywitał nas kroplami deszczu. 

Wycieczka była udana, pogoda dopisała i większość z nas zapewne by ją chętnie powtórzyło. 

 

Ewelina Binek (2D) 

 


