"Góry dają

człowiekowi, poprzez
zdobywanie
wzniesień,
nieograniczony
kontakt z przyrodą –
poczucie
wewnętrznego
wyzwolenia,
oczyszczenia,
niezależności." - Jan
Paweł II

Góry są miejscem wyjątkowym dla każdego z nas. Ich majestat oczarowuje, cisza uspakaja a
niedostępnośd stanowi wyzwanie…
W dniach 07-10 czerwca 2016r. 45 gimnazjalistów z Mogielnicy, pod opieką nauczycieli:
p. Anny Frasooskiej, p. Mirosławy Koperskiej, p. Jolanty Ścisłowskiej, p. Pawła Pajewskiego
wyjechało na wycieczkę.
Trasa: Zakopane- Słowacja- Pieniny- Kraków.
Fantastyczne 4 dni, podczas których bardzo dużo zwiedziliśmy oraz odpoczęliśmy od natłoku
codziennych obowiązków.
Zakopane przywitało nas piękną, słoneczną, niemalże letnią pogodą. Po zjedzeniu
obiadu pojechaliśmy zwiedzad miasto. Wielka Krokiew, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
na Krzeptówkach, Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku oraz Krupówki- gdzie każdy
mógł zakupid pamiątki, pospacerowad i spróbowad zakopiaoskich oscypków. Po powrocie do
pensjonatu kolacja i rywalizacja podczas rozegranego meczu piłki siatkowej.
Drugi dzieo to wyprawa na Słowację w Tatry wysokie.
Fantastyczne Szczyrbskie Jezioro. Wjazd kolejką na górę Hrebionok. Niezapomniany spacer
nad Wodospady zimnego potoku, podczas którego podziwialiśmy piękną, tatrzaoską faunę i
florę .
Cóż, wyprawa w góry to nie atrakcja dla słabeuszy, ale takich wśród nas nie było!
Powrót do zakopiaoskiego pensjonatu i obiadokolacja. Chwila odpoczynku i wyjazd na basen
do Bukowiny Tatrzaoskiej, gdzie relaksowaliśmy się po całodniowym wysiłku. Na
zakooczenie dnia oczywiście Mc Donalds.

"Góry sprzyjają pokorze, czyli prawdzie o sobie samym.
Uczą jej miedzy innymi przez to,
że człowiek zmęczony wspinaniem nie ma ani sił,
ani chęci, by udawad,
by ukrywad swoja prawdziwą twarz." - ks. Roman Rogowski
Trzeci dzieo to zwiedzanie średniowiecznego Zamku w Niedzicy- miejsca, gdzie
kręcony był m.in. serial „Janosik”, „Wakacje z duchami”, a także zdjęcia do filmu "Zemsta" .
Olbrzymia Zapora Czorsztyoska na Dunajcu i zapierające dech w piersiach krajobrazy.
Następnie spływ Dunajcem na łodziach flisackich. Była to wspaniała okazja do obcowania z
dziką, niezmienioną od lat pienioską przyrodą. Obiadokolacja. Wspólne ognisko z pieczeniem
kiełbasek i na zakooczenie dnia dyskoteka w różnorodnych rytmach muzycznych. Ten czas na
długo pozostanie w naszej pamięci, dzięki miłej atmosferze i świetnej zabawie całej grupy.
Dzieo czwarty to kilkugodzinne zwiedzanie Krakowa: Rynek główny, Kościół Mariackize sławnym obrazem Wita Stwosza, Wawel. Cudowne widoki, wspaniała historia opleciona
aurą tajemniczości i niezapomniana atmosfera Krakowa sprawiły, że wcale nie chcieliśmy
wracad do domu. To niesamowite jak szybko minęły nam te 4 dni. Chcemy więcej! Za rok też
wyjeżdżamy!
Podczas całej, 4 dniowej wycieczki towarzyszyli nam przewodnicy, których słuchaliśmy z
wielkim skupieniem i zainteresowaniem.
Po zjedzeniu obiadu w jednej z krakowskich restauracji wyruszyliśmy w drogę powrotną do
Mogielnicy. Wszyscy jesteśmy zgodni, że nasza wycieczka do Zakopanego była bardzo
udana: zobaczyliśmy wiele malowniczych zakątków Tatr, mieliśmy okazję też lepiej się
poznad i razem miło spędzid czas.
"Świat wartości w górach jest prosty i przejrzysty dla każdego.
Ale jest to absolut piękna i estetycznych doznao.
Nie chcesz, nie jedziesz. Nie jedziesz, nie widzisz.
Nie widzisz, nie przeżywasz. Wybór należy do Ciebie."
– Piotr Pustelnik

p. Anna Frasooska

