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W dniach 24-26 maja 2017 r. odbyła się szkolna wycieczka do Zakopanego, w której 

uczestniczyło 42 osoby z naszej szkoły i klika osób spoza niej. Wycieczka została zorganizowana 

przez pana prof. Adama Krynickiego i pana prof. Roberta Brzezieckiego. Odjazd z Sieradza 

odbył się punktualnie o 7:00 spod ZUS-u. Ddzięki dobrym warunkom na drodze dojechaliśmy do 

celu godzinę przed planowanym czasem. 

 Pierwszym miejscem, który zwiedzaliśmy był zamek Pieskowa Skała znajdujący się w 

Ojcowskim Parku Narodowym, niedaleko Krakowa. Na dziedzińcu zamku (znanego m.in. z filmu 

Janosik) zrobiliśmy sobie grupowe zdjęcie.  

 
 

Pan prof. Brzeziecki opowiadał historię i legendę o zamku. Wybudowany został przez 

Kazimierza Wielkiego w XIV w. Potem król 

Ludwik Węgierski darował go Piotrowi 

Szafrańcowi była nie tyle wyrazem królewskiego 

uznania za jego zasługi, co zadośćuczynieniem za 

ranę, jaką odniósł obdarowany w wyniku zatargu 

z węgierskimi dworzanami króla.  
 

Nazwa Pieskowa Skała pochodzi jak mówi legenda od psa, który zanosił Dorocie, 

(pochodziła z zacnego rodu Toporczyków) jedzenie wspinając się po murze, ponieważ 

dziewczyna nie chciała wyjść za mąż za Szafrańca, bo był on stary i nie ładny a ona kochała 

innego młodzieńca, za karę została uwięziona w wieży. Inna opowieść mówi, że skała była w 



kształcie psa. Następnie zwiedzaliśmy muzeum, w którym znajdowały 

się sale podzielone na bloki tematyczne tj. średniowiecze, renesans, 

barok, klasycyzm, romantyzm, Młoda Polska, XX-lecie międzywojenne 

Wystawa składała się z obrazów, rzeźb, strojów mebli.  

Obok zamku znajdowała się Maczuga Herkulesa.  

 

 Deszczowa pogoda zmieniła nasze plany nie weszliśmy na 

Gubałówkę i tor saneczkowy. Zamiast tego pojechaliśmy na Krupówki 

w Zakopanym. Tam mieliśmy godzinę wolnego czasu na kupienie 

pamiątek, niektórzy odwiedzili tradycyjną Biedronkę.  

Około 17:00 przyjechaliśmy na kwaterę, właściciele czekali na nas przed pensjonatem, 

serdecznie nas przywitali. Na początku byliśmy trochę przerażeni pokojami i budynkiem, który 

był jak labirynt, ale szybko się za klimatyzowaliśmy i czuliśmy jak w domu. W każdym pokoju 

był telewizor. Mogliśmy 

również, o każdej godzinie 

korzystać z kuchni.  

Gospodarze bardzo się o nas 

troszczyli. W pierwszy dzień 

obiadokolacja składała się z 

zupy grzybowej, ziemniaków, 

sosu i surówki. 

  

Po krótkiej nocy czekało na nas śniadanie chleb, bułki, dżem, sery, wędliny. Niestety i w 

drugi dzień pogoda nam nie dopisała, pomimo, że gospodarz naszego pensjonatu-rodzimy góral z 

krwi i kości, zapewniał naso pieknej pogodzie bez deszczu. Tego dnia mieliśmy się wspinać się 

na Sarnie Skały (1372 m n.p.m.).  

Zajechaliśmy do miejscowości 

Kiry i wyruszyliśmy w Dolinę 

Kościeliską. Droga najpierw była 

szeroka i żwirowa, następnie 

zmieniła się w kamienistą - 

piękną ale ślizgą. Widoki 

przysłaniały nam chmury, 



patrzeliśmy bardziej w dół aby się nie poślizgnąć na mokrych kamieniach.  

Na wysokości 1112 m n.p.m. znajdowała się jaskinia Mroźna, odkryta przez Stefana 

Zwolińskiego i Tadeusza Zahorskiego w 

1934 r. do zwiedzania udostępniono 12 

lipca 1953 r. całkowita jej długość wynosi 

773 m. Jaskinia ta to prawie prosty tunel, 

niezbyt wygodna. Najgorszym miejscem 

było gdy woda sięgała po kostki pomimo 

tego było jeszcze nisko i wąsko. Szliśmy 

jeden za drugim, ci co byli w przodzie 

informowali tych za sobą o warunkach jakie ich czekają. Gdy wyszliśmy z jaskini, schodziliśmy 

już z góry po drewnianych schodach i potem znowu szlakiem żwirowym. Pomimo, że padał 

deszcz do autobusu nie wróciliśmy przemoknięci, dzięki 

temu że każdy miał płaszcz przeciwdeszczowy, najbardziej 

ucierpiały buty.  

Po drodze zatrzymaliśmy się jeszcze na 20 minut przy 

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. 

 

Przed obiadokolacją, czekała nas jeszcze jedna atrakcja, a że przestało padać to warto było 

wykorzystać i zobaczyć Wielką Krokiew im. Stanisława Marusarza otwarta 22 marca 1925 r. i 

jest najstarszą i największą skocznią narciarską w Polsce. Na skocznie prowadził wyciąg 

krzesełkowy, na którego nie wjechał jedynie pan Brzeziecki twierdząc, że się nie boi tylko że nie 

wszystko musi zobaczyć. W momencie kiedy 

zakupiliśmy bilety zaczęło padać. Poszliśmy pod 

zadaszenie aby odczekać trochę, niestety deszcz 

zamiast przestawać padać to padał coraz bardziej. 

Podczas kasowania biletów, żeby otworzyła się 

bramka były problemy, było wszystko mokre i nieraz 

nie odczytywało biletu, ale jakoś się udało każdemu 

przejść. Przejazd wyciągiem był ciekawy, najgorsze 

były mokre siedzenia i padający na nas deszcz. Gdy 

już zjechaliśmy na dół i szliśmy do autobusu to 

przestało padać.  



Powróciliśmy do kwatery. Kierowca naszego autokaru gdy zobaczył właściciela, podbiegł 

do niego i zgłosił mu pretensje, że pomylił się co do pogody. A góral na odpowiedział mu na to: 

„że w górach może być tak albo tak”. Pobiegliśmy wszyscy na górę, do swoich pokoi przebrać 

się z mokrych rzeczy, niektórzy zdążyli wziąć prysznic a innym zabrakło ciepłej wody. Przed 17 

poszliśmy na pyszną obiadokolację, na której dostaliśmy zupę pomidorową z ryżem, kotlet 

schabowy, ziemianki, kapustę i na deser szarlotkę.  

Około 19 wybraliśmy się na Krupówki. Poszliśmy do muzeum figur woskowych. 

Mieliśmy nie wchodzićdo środka, bo odstraszyła nas cena biletu była, ale po udanych 

negocjacjach weszliśmy. Były tam m.in. figury sportowców: Adama Małysza, Justyny 

Kowalczyk, najsłynniejszych malarzy: Leonardo de Vinci, Palo Picasso, postaci bajowych: Shrek, 

osiołek, postacie science-fiction, historyczne: Wielka 

Trójka, Adolf Hitler, Bush, osoby z Księgi Guinnesa: 

człowiek najgrubszy, o największej stopie, kobieta z 

najdłuższą szyją, z największym biustem. Potem 

niektórzy poszli do restauracji i tam śpiewali przy 

muzyce, którą grał syn naszej pani gospodarz wu której 

nocowaliśmy. Inni poszli do McDonalda albo kupowali 

pamiątki. Około 21 wróciliśmy na kwaterę. 

 W ostatnim dniu było ciepło i świeciło słońce. Przed śniadaniem przyjechał na teren 

pensjonatu pan z oscypkami, u którego zrobiliśmy spore zaopatrzenie. Po śniadaniu niektórzy 

wykorzystywali pogodę i spacerowali po 

okolicy. Wreszcie mogliśmy zobaczyć góry, 

które nie były przysłonięte mgłą. Szkoda było 

nam było odjeżdżać z Zakopanego, ale czekał 

na nas jeszcze Kraków.  

Tym razem nie zwiedzaliśmy tradycyjnie 

Wawelu czy rynku, ale pojechaliśmy do 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Tam wchodziliśmy lub 

niektórzy wjeżdżali windą na wieżę z tarasem widowiskowym. Obok której 

był kościół, do którego weszliśmy na chwilę w trakcie mszy. To tutaj znajduje 

się obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany według wizji Faustyny przez 

malarza Adolfa Hyłę. Niedaleko sanktuarium znajduje się kościół św. Jana 

Pawła II, w którym znajduje się sutanna z krwią papieża, z dnia zamachu.  



O godzinie 13 poszliśmy do auli wykładowej, w której 

odbyła się umówiona z siostrą Dorotą prelekcja 

trwające niecałą godzinę o św. Faustynie, o jej 

dzieciństwie, o życiu rodzinnym i życiu w zakonie, o 

objawieniach Jezusa, dusz czyśćcowych i innych 

świętych.  

 

Ostatnim miejscem jakim zobaczyliśmy był Kopiec 

Kościuszki i widok z niego. W drodze powrotnej 

mieliśmy kilka postoi, najdłużej zatrzymaliśmy się 

w McDonaldzie, a potem dojechaliśmy do 

Sieradza. 

  

Warto wspomnieć o atmosferze, która była w autobusie. Prawie przez cały czas jechaliśmy 

w rytmie disco polo, prowadzone były ciekawe, śmieszne rozmowy, niektórzy grali w karty. Za 

każdym razem gdy wsiadaliśmy do autobusu byliśmy dwukrotnie liczeni przez pana 

Brzezieckiego. Nieraz trzy razy gdy za pierwszym wychodziło dobrze, a za drugim razem źle 

trzeba było wszystko od nowa liczyć. 

 Dzięki opiece i trosce opiekunów wycieczka przebiegła bez żadnych przeszkód, każdy 

powrócił zdrowy, a jeśli komuś coś dolegało to wracał do sił. 

 
 

1. Lipka Patrycja  1G 
2. Stangret Emilia  1G 
3. Orłowska Katarzyna 1G 
4. Woźniak Karol 1L 
5. Pluciński Dawid 1L 
6. Stępińska Iwona 1STO 
7. Walczak Sebastian 2M 
8. Łyszczarz Klaudia 2a 
9. Gawron Robert  2a 
10. Pustelnik Mateusz 2a 
11. Zimoch Oliwia  2a 
12. Ozdoba Patrycja 2a 
13. Paś Mateusz  2a 
14. Białczak Gabriela 2a 
15. Mikulska Martyna 2D 
16. Dzimińska Dominika 2D 
17. Ługowska Eryka 2D 
18. Prylińska Magda 2D 
19. Plichta Karina  2D 
20. Majcherczyk Kamil 2D 
21. Pasecka Daria  2D 

22. Kozielska Monika  2D 
23. Stawirej Martyna  2D 
24. Zaręba Michał   2D 
25. Smorawska Weronika  2D 
26. Rozmarynowska Ola  2H 
27. Gandziarska Paulina  2H 
28. Opalińska Jolanta  2LP 
29. Jaros Klaudia   3D 
30. Kuźnik Klaudia   3D 
31. Nowak Marlena  3D 
32. Kołodziejczak Martyna  3D 
33. Majcherczyk Jakub  3g 
34. Przezak Maria   3H 
35. Owczarek Klaudia  3H 
36. Pełka Marta   3H 
37. Katarzyniak Jesika  4D 
38. Andraszczyk Karolina  4D 
39. Jasiak Katarzyna  4D 
40. Żarnowska Ola   4D 
41. Mes Justyna    
42. Demel Krystian    


