
Z wizytą u misia czyli niezapomniana wycieczka klasy VI 
 
W dniach od 6 do 8 czerwca 2018 r. pod opieką naszej wychowawczyni p. Marzeny 

Solarz oraz p. Magdaleny Kosińskiej przebywaliśmy na wycieczce w Zakopanem. 
Stolica Tatr przywitała nas ładną, słoneczną pogodą. Pierwsze swoje kroki 

skierowaliśmy na tętniące życiem Krupówki. Stamtąd udaliśmy się do starego, drewnianego 
kościółka na Pęksowym Brzyzku. Odwiedziliśmy również cmentarz, na którym zostały 
pochowane osoby zasłużone dla miasta i Podhala, między innymi literaci Kornel Makuszyński 
i Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Kolejką wjechaliśmy na Gubałówkę i ruszyliśmy na pobliski 
Butorowy Wierch, po drodze podziwiając widoki na Tatry oraz szczyty Beskidów, z królującą 
nad innymi Babią Górą. Znalazł się też czas na zakup pamiątek, oscypków oraz spróbowanie 
pysznych kołaczy węgierskich serwowanych na ciepło.  

We wczesnych godzinach wieczornych dotarliśmy do ośrodka położonego w 
najwyższej i bardzo widokowej dzielnicy Zakopanego - Cyrli. Tam czekał na nas gorący 
posiłek, a po nim zasłużony odpoczynek. 

Następnego dnia o dziewiątej rano wyruszyliśmy do Doliny Kościeliskiej, gdzie 
spotkaliśmy się z naszym przewodnikiem. Poinformował on, że jest to druga co do długości 
dolina reglowa (po Chochołowskiej)i że spędzimy w niej kilka godzin. W drodze na Halę 
Ornak odbiliśmy jeszcze do dzikiego, ale bardzo urokliwego Wąwozu Kraków. 
Dowiedzieliśmy się, że ma on taką nazwę, ponieważ jego wnętrze przypominało góralom 
wąskie uliczki krakowskiego Starego Miasta.  

Długo odpoczywaliśmy przy schronisku delektując się smakiem prawdziwej 
tatrzańskiej szarlotki oraz widokiem na szczyty Tatr Zachodnich. Ci, którzy mieli jeszcze siłę i 
chęć, poszli z panem przewodnikiem obejrzeć śliczny ukryty w leśnej głuszy Staw 
Smreczyński.  

Największą atrakcją tego dnia okazało się jednak spotkanie z niedźwiedziem. Miało 
ono miejsce w drodze powrotnej do Kir. Po drugiej stronie Kościeliskiego Potoku 
zauważyliśmy brązową postać wolno wspinającą się po skałach. Pan przewodnik powiedział, 
że jest to młody, około dwuletni miś. Był w bezpiecznej odległości, więc mogliśmy mu się 
dokładniej przyjrzeć, niektórym nawet udało się zrobić zdjęcie lub nakręcić filmik.  

Wracając do naszego ośrodka, zatrzymaliśmy się jeszcze na Krzeptówkach, aby 
wstąpić do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, które zostało wybudowane przez górali 
jako votum za ocalenie życia papieża Jana Pawła II po zamachu w 1981r.  

Wieczór spędziliśmy przy potrawach z grilla, przygotowanych dla nas przez 
gospodarzy ośrodka.  

Ostatniego dnia wycieczki, zaraz po śniadaniu wybraliśmy się obejrzeć skocznie. 
Niezwykle emocjonujący okazał się wjazd wyciągiem krzesełkowym na Wielką Krokiew. 
Znajdują się tam dwie platformy widokowe, z których mięliśmy okazję podziwiać panoramę 
Zakopanego i Podhala. Następnie Ścieżką pod Reglami ruszyliśmy do Doliny Strążyskiej. Gdy 
byliśmy już na polanie, zaczął padać deszcz, a przy Wodospadzie Siklawica złapała nas 
prawdziwa ulewa. Na szczęście dolina ta nie jest zbyt długa, więc szybko dotarliśmy do 
parkingu. Pożegnaliśmy zalane deszczem Tatry i udaliśmy się w drogę powrotną.  

Uważamy, że wycieczka była bardzo udana, ponieważ zwiedziliśmy wiele pięknych, 
ciekawych miejsc, wspólnie spędziliśmy miło czas, a emocjonujące spotkanie z 
niedźwiedziem na pewno zostanie w naszej pamięci już na zawsze. 
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