
 

Trzy stolice – tysiące wrażeń! 

 W dniach 11-14.06.2018r. trzydziestu dwóch uczniów naszej szkoły wyjechało 

na wycieczkę przemierzając ponad  tysiąc kilometrów po Europie. 

 Po dokonaniu przez policję odpowiedniej kontroli sprawności pojazdu 

otrzymaliśmy „zielone światło” do wyprawy. Około godziny 15.00 zostaliśmy 

zakwaterowani na pierwszy nocleg w miejscowości Międzygórze. Tu mieliśmy 

możliwość zapoznania się z przepięknymi krajobrazami polskich gór. Wybraliśmy się 

nad wodospad Wilczki i zapoznaliśmy z historią powstania miejscowości, jak też 

budynku, w którym spędzaliśmy pierwszy nocleg. Ponad sto lat wcześniej miejsce to 

spełniało rolę uzdrowiska. W 1938r. jako jedno z trzech miejsc na świecie posiadało 

aparat rentgenowski (pozostałe to: USA i Szwajcaria). 

 Drugiego dnia (skoro świt) rozpoczęliśmy dalszy etap wyprawy. Należy 

podkreślić doskonałą organizację i zdyscyplinowanie uczestników wyjazdu, którzy 

przestrzegali ustalonego czasu zbiórek. Tego dnia osiągnęliśmy rekord 

przekraczania granic: Czechy, Słowacja, Austria, Słowacja. Celem zwiedzania by 

Wiedeń. Spacerowaliśmy po Starym Mieście ulicami Graben i Kaertner. 

Zapoznaliśmy się  z Katedrą św. Szczepana, Parkiem Miejskim, złotym pomnikiem 

Straussa, Operą i Pałacem Schonbrunn. Z Wiednia wracaliśmy na Słowację, gdzie 

dwie kolejne noce spędzaliśmy w Bratysławie, w hotelu „Prim”. Warunki noclegu, jak 

też „jedzonko” zaspokajały potrzeby najbardziej wymagającej osoby.  

Trzeciego dnia wybraliśmy się do Budapesztu – stolicy Węgier. To miasto  

zachwyciło wszystkich. Przemiła pani przewodnik  dostosowała tempo zwiedzania do 

naszych potrzeb. Zapoznaliśmy się z nadbrzeżem Dunaju.  Z góry Gellerta i Góry 

Zamkowej zjechaliśmy kolejką linową i przeszliśmy na starówkę stolicy. Mieliśmy 

możliwość zwiedzenia z zewnątrz Parlamentu, Kościoła Macieja, Bazyliki św. 

Stefana.  Na pasażu spacerowym był czas na lodowy deser. Pomimo późnej pory 

powrotu na miejsce noclegu każdemu dopisywał dobry humor.  

Ostatniego dnia wycieczki spacerowaliśmy po Bratysławie. Przewodnik 

zapoznał nas z najciekawszymi zabytkami miasta. Niewielką przeszkodą było 



„załamanie” pogody w postaci deszczu. Po zwiedzaniu ostatniej stolicy kierowaliśmy 

się w stronę naszego kraju. 

Po wjeździe do  Polski  wkroczyliśmy  do strefy wolnej od opłat WC. 

(Wszędzie poza Polską  należało płacić za przywilej zaspokojenia najbardziej 

podstawowej potrzeby fizjologicznej – u nas za darmo!!!.).  

Dziękujemy uczestnikom wycieczki za zdyscyplinowanie, przestrzeganie 

godzin zbiórek. Pomimo, że wiele osób po raz pierwszy brało udział w tak dalekiej 

podróży, każdy z uczestników sprostał wymogom godzin spędzonych w autokarze. 

Jesteśmy dumni z naszych podopiecznych.  Gratulujemy rodzicom, którzy kształtują 

u swoich dzieci samodzielność, zdyscyplinowanie.  Dzięki temu  wyjazd stanowił 

przyjemność również dla opiekunów.  Wróciliśmy cali, zadowoleni, nic nie zgubiliśmy/ 

zostawiliśmy. Możemy powiedzieć: byłem, zobaczyłem, zwyciężyłem.  Wszyscy 

„zaopatrzyli” swoich bliskich w pamiątki z podróży. Każdy miał możliwość nauki, 

odpoczynku, zabawy. Sądzimy, że zachowaliśmy równowagę pomiędzy 

edukowaniem i relaksem. 

Kierownik wycieczki: Renata Wojciechowska 

Opiekunowie: Katarzyna Janowiak, Julita Niszczak 

 

 

 

 

 


