
Wycieczki dwudniowe lub jednodniowe: 

- klasa 1a oraz klasa 3b – Łańcut – wychowawcy mgr Alina Borowczak, mgr Cecylia czopek, opieka mgr 

Ewa Stefańska 

 

- klasa 1b – Stryszów – wychowawca mgr Katarzyna Kuszneruk–Pajorska, opiekun mgr   Małgorzata 

Gostyńska 

 

- klasa 1 e – Ustrzyki Dolne - wychowawca mgr Kamila Osuch, opieka mgr Anna Rutkowska 

 

- klasa 1h – Krościenko - wychowawca mgr Agnieszka Lech, opiekun mgr Dorota Pruta 

 

- klasa 1i – Golkowice - wychowawca mgr Andrzej Pękala 

 

- klasa 2a – Warszawa - wychowawca mgr Lidia Wierzbicka, opiekun mgr Barbara Lewińska 

 

- klasa 2b – Niepołomice - wychowawca mgr Ewa Zemanek, opiekun mgr Elżbieta Kwaca, mgr Bernadetta 

Sendra-Cebula 

 

- klasa 2c – Szczawnica - wychowawca mgr Aneta Depczyńska, koordynator mgr Dorota Jagocka, opieka 

mgr Beata Skałka 

 

- klasa 2d – Warszawa - wychowawca mgr Katarzyna Tynor, opiekun mgr Paulina Klemczak 

 

- klasa 2e – Bochnia - wychowawca mgr Andrzej Witkowicz /pobyt nocny/, opieka mgr  

Janusz Jelonek 

 

- klasa 2g – Pogórze Karpackie - wychowawca mgr Barbara Durmała, opiekun mgr Iwona Czerwińska 

oraz mgr Ewa Błąkała 
 

- klasa 2h – Beskid Mały i Międzybrodzie Bialskie - wychowawca mgr Monika Skucińska, opiekun mgr 

Grzegorz Marczewski 

 

- klasa 2i – Wrocław - wychowawca mgr Anna Kordyka, opiekun mgr Anna Potępa 

 

- klasa 3a oraz 3c – Sandomierz i Zalipie – wychowawcy mgr Karolina Jedynak, mgr Agnieszka 

Mikołajczyk, opieka mgr Małgorzata Dudek, mgr Bożena Wójtowicz, mgr Magdalena Bukowiec-Zając 

 

- klasa 3d – Zakopane i Harenda - wychowawca mgr Marzena Dąbrowa-Szatko, opieka mgr Magdalena 

Bukowiec-Zając 

 

- klasa 3e – Wiśnicz – wychowawca mgr Iwona Kuczek, opieka mgr Wioletta Wójcik 

 

- klasa 3f – Pieniny – wychowawca mgr Małgorzata Kraszewska, opieka mgr Monika Radwańska-Sobieraj 

 

- klasa 3g – Korzkiew – wychowawca mgr Joanna Kozub /lekcja terenowa/, opiekun mgr Ewa Wójcicka- 

Chrabąszcz, mgr Robert Mazanek 

 

-klasa 3h – Warszawa – wychowawca mgr Iwona Chyży, opiekun mgr Małgorzata Kaźmierczak 

   



 

Relacje klas: 

1b - Stryszów 

W dniach integracji szkolnej   klasa 1b odwiedziła krakowski Ogród Doświadczeń, uczestniczyła w 

zajęciach integracyjnych prowadzonych przez psychologa szkolnego oraz w ramach projektu "Jedz lokalnie, 

myśl globalnie" uczestniczyła w wycieczce do eko-centrum w Stryszowie. 

W Stryszowie poznaliśmy działanie świetlików rurowych, dowiedzieliśmy się, że fotowoltaika to nie to 

samo co kolektory słoneczne, poznaliśmy działanie ekologicznej oczyszczalni ścieków i pompy ciepła, 

poznaliśmy pasywne sposoby wykorzystania energii słonecznej,  uczestniczyliśmy w warsztatach  "Po nitce 

do kłębka", dowiedzieliśmy się czym jest gremplowanie i jak powstaje wełna,  dowiedzieliśmy się, że rydz 

to nie zawsze grzyb, nauczyliśmy się rozpoznawać nasiona m.in. gorczycy, prosa, dyni, łubinu czy orkiszu, 

wiemy już że samopsza i płaskurka to bardzo stare gatunki pszenicy, dowiedzieliśmy się, jak łatwo samemu 

wyhodować kiełki oraz relaksowaliśmy się lepiąc pamiątki z gliny. W przerwie zjedliśmy przygotowaną wg 

staropolskiego przepisu zupę dyniową oraz udekorowane kwiatami kanapki z serem i pastą warzywną. W 

trakcie naszej wizyty w eko-centrum wysłuchaliśmy wykładu  sir Juliana Rose oraz p. Jadwigi Łopaty. 

Dowiedzieliśmy się, że warto samemu uprawiać rośliny, pozyskaliśmy wiedzę na temat tego, czym jest 

prawdziwe zdrowe odżywianie, czym są żywnościokilometry, co zmieniło nieco nasze postrzeganie 

supermarketów oraz przekonaliśmy się jak ważne są małe gospodarstwa rolne i że warto wspierać polskie 

rolnictwo. W Stryszowie zwiedziliśmy też staropolski dwór, będący obecnie oddziałem Zamku 

Królewskiego na Wawelu. 

22 i 23 września pozwoliły nam wzajemnie się poznać i zintegrować zespół klasowy oraz umożliwiły 

zwiedzenie ciekawych miejsc, poszerzyć wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz historii 

naszego kraju.  

 mgr Katarzyna Kuszneruk-Pajorska 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

1c – Droga Królewska  

 

23 września nasza klasa wraz z przewodnikiem zwiedzała nasze miasto Kraków. W tym dniu mieliśmy 

możliwość zapoznania się z historią miasta, wieloma zabytkami o wielkiej randze historycznej 

i artystycznej. Była to wspaniała lekcja historii i możliwość wzajemnego poznania się. 

Z niecierpliwością czekamy na kolejne eskapady! Wycieczkę uznaliśmy za udaną i wszyscy w doskonałych 

nastrojach wróciliśmy do domu. 

 



1h – Pieniny 

 

 

Uczniowie klasy 1h spędzili dwa dni w Pieninach. Wspólnie z panią przewodnik wspinali się na Sokolicę 

i Trzy Korony. Po niezwykle wyczerpującym ale fantastycznym marszu dotarli do willi Alexia. Tutaj, po 

krótkim odpoczynku, zorganizowali ognisko z pieczeniem kiełbasek. Drugiego dnia podziwiali Wąwóz 

Homole, a następnie dotarli do schroniska pod Durbaszką.  

 

 

 



 

 

 
 



 

 

2a - Warszawa 

Klasa 2a zorganizowała trzydniową wycieczkę do Warszawy szlakiem ważnych miejsc pamięci narodowej. 

Zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie mogliśmy poznać wiele faktów związanych 

z tym wydarzeniem w naszej historii, ale przede wszystkim poczuć atmosferę tamtych tragicznych dni.  
 

Ogromne wrażenie wywarła na nas także wizyta w Pawiaku i wysłuchanie tam, w więziennych celach, 

nagrań czytanych wspomnień i listów więźniów. 

 

 

Wczesnym wieczorem spacerowaliśmy po Cmentarzu Powązkowskim zadumani, wpatrzeni w migocące 

płomienie zniczy, które zapaliliśmy między innymi na grobach Zośki, Alka, Rudego i Aleksandra 

Kamińskiego. 

W drugim dniu udało nam się złożyć wizytę w  Parlamencie. Krótko przysłuchiwaliśmy się obradom, a 

potem zostaliśmy oprowadzeni po budynku Sejmu i Senatu. 



 

Odwiedziliśmy również Giełdę Papierów Wartościowych, Muzeum Wojska Polskiego, Stadion Narodowy 

oraz Centrum Nauki Kopernik. 

Polecamy wszystkim zwiedzenie niezwykłego w swej architekturze, bardzo nowoczesnego budynku 

Muzeum Historii Żydów Polskich ,,POLIN”, które zostało otwarte niedawno i w sposób oryginalny 

prezentuje ponad tysiącletnią historię i tradycję polskich Żydów oraz wzajemne relacje obu narodów. 

 

 

Na zakończenie naszego pobytu w stolicy zostawiliśmy sobie spacer po pięknej Starówce oraz Łazienki 

Królewskie i pałac na wodzie, gdzie mogliśmy podziwiać piękno architektury, malarstwa i innych dzieł 

sztuki klasycyzmu. 

 
 

Wycieczka była dla nas okazją do dalszej integracji klasy, ale przede wszystkim niezapomnianą, żywą 

lekcją historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i kulturze. 

  



2b – Planty krakowskie 

22 września - spacer wokół Plant jako realizacja elementów edukacji regionalnej, historycznej 

i polonistycznej. Uczniowie zostali zapoznani z historią i ideą założenia Plant, z konstrukcją ich koncepcji 

ogrodowej. Obejrzeli pomniki (np. A. Grottgera, Lilli Wenedy, B. Zaleskiego, Jadwigi i Jagiełły, T. Boya- 

Żeleńskiego), dowiedzieli się o elementach historii najważniejszych obiektów wokół Plant (np. Collegium 

Novum, Florianka, Filharmonia, Arcybiskupie Seminarium Duchowne, dom Długosza). Zwrócili uwagę na 

pomniki przyrody np. 200-letni platan. 23 września - wycieczka do Niepołomic - zwiedzanie z 

przewodnikiem Zamku Królewskiego, rekreacja na świeżym powietrzu.  

mgr Ewa Zemanek, wychowawca 2b 

2c – Szczawnica i Wąwóz Homole 

Ależ się nawędrowaliśmy w czasie tej wycieczki. 

 

Najpierw uczestniczyliśmy w grze terenowej, wykonując różne zadania. Musieliśmy np. zrobić małą sondę 

uliczną, odnaleźć charakterystyczne miejsca. Najprzyjemniejsza była wizyta w lodziarni, gdzie na 

wygłoszenie hasła częstowano nas lodami. 

Podziwialiśmy też miejscową architekturę. 

 

Teraz już wiemy czym są tablice Szalayowskie 

Pewnie każdy z Was jechał kolejką linową, ale my wjechaliśmy na Palenicę w deszczu... 

Było w tym coś nieuchronnego - nie można było uciec. 

A potem ślizgając się schodziliśmy na Szafranówkę. 



 

Na Bryjarce podziwialiśmy panoramę Beskidów, a przewodnik Łukasz nazywał każdą górę (aż do 

znudzenia) 

 

Po przejściu przez Bereśnik wylądowaliśmy nad wodospadem Zaskalnik. 

 

A na koniec dotarliśmy przez wąwóz do „Miejsca bezpiecznego dla owiec” czyli Homole. 

 

 

 



2g – Pogórze Karpackie 

  W dniach 22 – 23 września 2016 odbyła się wycieczka klasy 2 g wraz z wychowawczynią          mgr 

Barbarą Durmała oraz mgr Iwoną Czerwińską i mgr Ewą Błąkałą na Pogórza Karpackie. Naszym 

przewodnikiem był Piotr Firlej – pasjonat tego regionu Polski, autor przewodnika i inicjator wielu wydarzeń 

na Pogórzach. 

 Program wycieczki był niezwykle różnorodny. Pierwszego dnia piekliśmy tradycyjny chleb              i 

spacerowaliśmy labiryntem Skamieniałego Miasta w Ciążkowicach. Miejscem naszego noclegu był Biecz, 

zwany „Małym Krakowem”. Mimo chłodnego wieczoru, dzień zakończyliśmy na świeżym powietrzu, przy 

ognisku. 

  Drugiego dnia sprawdzaliśmy swoje siły w miejskiej grze terenowej "Jakie tajemnice kryje Biecz?". 

Dowiedzieliśmy się między innymi jak wyglądał najwybitniejszy mieszkaniec Biecza i na własnych nogach 

sprawdziliśmy ile schodów prowadzi na Wieżę Ratuszową. W drodze powrotnej odkryliśmy „kawałek 

Egiptu” na Pogórzu Karpackim i zwiedziliśmy piramidę, odwiedziliśmy cmentarz wojskowy na wzgórzu 

Pustki w Łużnej oraz oglądaliśmy pokaz wyrobu koronki klockowej w Bobowej. Wycieczka była okazją do 

zintegrowania się klasy i poznania ciekawych zakątków naszego kraju. (Mamy ochotę na więcej i 

dziękujemy!) 

mgr Barbara Durmała  

 

 
 

 



 
 

2h – Beskid Mały i Pogórze Bialskie 

 

 
 



W dniach 22-23 września klasa II H wraz z opiekunami przebywała na wycieczce w Beskidzie Małym. W 

czwartkowe przedpołudnie przyjechaliśmy autokarem w okolice góry Leskowiec, którą zdobyliśmy bez 

większego wysiłku. Nagrodą dla strudzonych piechurów był smaczny obiad w pensjonacie „Maria”, gdzie 

byliśmy zakwaterowani. Po południu cała klasa, podzielona na grupy, brała udział w grze terenowej, dzięki 

której mogliśmy poznać historie Międzybrodzia Bialskiego i jego najbliższych okolic. Wieczorem, przy 

ognisku zacieśnialiśmy klasowe więzy, popijając gorącą herbatę i pałaszując własnoręcznie upieczone 

kiełbaski. Kolejny dzień przywitał nas piękną pogodą, która sprzyjała podziwianiu panoramy Beskidu 

Małego z wysokości góry Żar, gdzie dotarliśmy kolejką szynową. Największą atrakcją było jednak 

zwiedzanie elektrowni szczytowo-pompowej, znajdującej się we wnętrzu góry. Tajniki pracy ogromnej 

elektrowni wykorzystującej naturalne źródło energii, jakim jest woda, chyba na wszystkich zrobiły ogromne 

wrażenie. Późnym popołudniem zmęczeni, ale zadowoleni, wróciliśmy do Krakowa. 

 

 
 

2i - Wrocław 

 

 
 

 



 

   Klasa 2i odkrywała bogaty historyczne Wrocław-stolicę Dolnego Śląska. Zwiedziliśmy przepiękne miasto, 

szukaliśmy ukrytych krasnali, Panorama Racławicka przeniosła nas w odległe czasy insurekcji 

kościuszkowskiej, odpoczywaliśmy w oazie piękna i spokoju Ogrodzie Japońskim ,  suchą nogą 

zanurzyliśmy się w błękit podmorskiego  świata-Afrykarium a potem wznieśliśmy się do chmur wjeżdżając 

na Sky Tover skąd podziwialiśmy przepiękną panoramę miasta. 

 

 
 

 

 
 



 
 

polując na ukryte krasnale wrocławskie 

 

 

  



3a -  Sandomierz i Zalipie 

 

 
 

      W dniu 22 i 23 września 2016 roku klasa 3a brała udział w dniach integracji.  Nasza przygoda zaczęła 

się we wczesnych godzinach porannych 22 września. Zebraliśmy się wszyscy pod Centrum Handlowym 

M1, skąd wyruszyliśmy na pierwszą z wycieczek ,,Szlakiem renesansu”. W naszej podróży towarzyszyła 

nam Pani Barbara Wiśniewska, pilotka wycieczki, która snuła opowieści o mijanych przez nas miejscach. 

Pierwszy przestanek czekał nas w Baranowie Sandomierskim, gdzie podziwialiśmy wspaniały renesansowy 

pałac. Następnie udaliśmy się do Sandomierza. Niczym serialowy ojciec Mateusz daliśmy się zauroczyć 

temu miasteczku. Pierwsze kroki skierowaliśmy do wąwozu Świętej Królowej Jadwigi w Sandomierzu. Jest 

to około półkilometrowy wąwóz lessowy położony w południowo-zachodniej części miasta między ulicami 

Staromiejską a Królowej Jadwigi. Dalej nasze kroki skierowały się ku centrum starego Sandomierza, 

przemierzaliśmy sandomierskie lochy, przechodziliśmy przez ucho igielne, mogliśmy także podziwiać 

bazylikę katedralną Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Nie mogliśmy zapomnieć także o pamiątkach, 

które przywieźliśmy z Sandomierza licznych magnesikach, kartkach pocztowych i wspaniałych krówkach 

opatowskich… 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/W�w�z_lessowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sandomierz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_katedralna_Narodzenia_Naj�wi�tszej_Maryi_Panny_w_Sandomierzu


 
 

 W dniu następnym udaliśmy się do Zalipia. Wieś Zalipie od dawna słynie z malowanych chat. 

Zwyczaj ozdabiania wiejskich izb kwiecistymi malunkami wywodzi się z końca XIX wieku, kiedy to 

mieszkanki wsi zaczęły dekorować wnętrza chałup kwiatami wykonanymi z bibułki, wycinankami 

i pająkami ze słomy wiszącymi u powały oraz malowanymi na ścianach kwiatami. Malowidła wykonywano 

także na zewnętrznych ścianach budynków, studniach i płotach. W Zalipiu znajduje się obecnie ok. 20 

malowanych domów. Nasz pobyt w Zalipiu zaczęliśmy od warsztatów malarskich w Domu Malarek, gdzie 

starym sposobem uczyliśmy się wyrabiać brzozowe pędzelki a następnie malować motywy kwiatów na 

deseczkach. Zwiedziliśmy także lokalny kościół oraz Zagrodę Felicji Curyłowej, która stanowi obecnie filię 

Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Późnym popołudniem powróciliśmy do Krakowa. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Powa�a_(architektura)&action=edit&redlink=1


 
 

 
 



 
 

3b - Łańcut 

Jesienne czytanie w niezwykłym miejscu. 

Klasa 3b wyjechała do Łańcuta, by odczytywać znaki przeszłości w magnackim zamku Lubomirskich. 

Romantyczny nastrój przypałacowych  ogrodów sprzyjał lekturze epistolografii  epoki. W ten, jakże 

oryginalny  sposób po raz kolejny rozpoczęliśmy realizację  projektu: Czytamy w X LO.  

mgr Czopek Cecylia



 
 

 
 

3d - Zakopane 

 

Dlaczego w Zakopanem bez przeszkód rozkwitała Młoda Polska? Dlaczego Jan Kasprowicz napisał cykl 

buntowniczych „Hymnów”? Do kogo zwracał się: „Umiłowanie Ty moje/ kształty nieomal dziecięce”? 

Komu zawdzięczał – jak sam zwykł mawiać – swój dom na Harendzie? 



 

 
 

Jakimi drogami wędrowała po Krakowie cyganeria artystyczna przełomu wieków? Jak witano w Galicji 

Stanisława Przybyszewskiego? Skąd się wziął Zielony Balonik? Kim była Bardzo niegrzeczna literatura 

polska i jej strapiona ciotka? 

 
 

 

Na te i wiele innych pytań otrzymaliśmy odpowiedzi podczas wizyty na zakopiańskiej Harendzie i w 

ulubionej kawiarni młodopolskich artystów, Jamie Michalika w Krakowie. 

mgr Marzena Dąbrowa Szatko 

 

3g – Korzkiew 

 

Klasa 3G w ramach Dni Integracji Szkolnej 22 września wzięła udział w warsztatach geoinformacyjnych w 

Korzkwi. Uczniowie wykonywali zadania z geologii, kartografii i matematyki poruszając się po terenie wsi i 

parku zamkowego i lokalizując wskazywane punkty za pomocą map i kompasów. Dużą atrakcją były 

zadania z wykorzystaniem niwelatorów, GPS-ów i Total Stations. Uczniowie ćwiczyli orientację w terenie 

szukając oznaczonych na mapach punktów oraz obliczali np. ile puszek coca-coli zmieściłoby się w stawie 



przy zamku, gdyby ten dziś funkcjonował. Ducha rywalizacji podgrzewała niezbyt sprzyjająca pogoda, ale 

wraz z upływającym czasem było coraz cieplej . Takie warsztaty pokazały nam jak  praktycznie można 

wykorzystywać wiedzę zdobywaną w szkole, a także jak ważna jest umiejętność pracy zespołowej.  

mgr Kozub Joanna 

 

 



 

 

 

3i – wahadło Foucaulta 

W dniach integracji szkolnej klasa 3i  była m.in. na wykładzie i pokazie wahadła Foucaulta. Pierwszy pokaz 

wahadła odbył się w czerwcu 1949 r. w krakowskim kościele św. Piotra i Pawła. Doświadczenie miało 

udowodnić, że Ziemia obraca się wokół własnej osi. Uczniowie wzięli udział w podobnym pokazie, 

przysłuchiwali się również wykładowi objaśniającemu działanie wahadła wygłoszonemu przez dr Adama 

Michalca, byłego pracownika Obserwatorium Astronomicznego UJ. 

 

  



3h – Warszawa 

 

Klasa 3h oraz wybrani uczniowie klasy 3I i 2I wraz z nauczycielami: mgr Iwoną Chyży i mgr Małgorzatą 

Kaźmierczak uczestniczyli w dwudniowej wycieczce do Warszawy. Ponieważ uczestnicy wycieczki  to 

uczniowie klas o profilu matematyka-fizyka-informatyka, były więc  atrakcje związane z przedmiotami 

ścisłymi – wizyta i seans w planetarium, pobyt w Centrum Nauki Kopernik i wykonywanie doświadczeń 

fizycznych.  Wycieczka obejmowała również wizytę w Sejmie, zwiedzanie Muzeum Powstania 

Warszawskiego, Muzeum Żydów Polskich. Akcentami patriotycznymi był pobyt na Cmentarzu Powązki, 

przy Grobie Nieznanego Żołnierza, w kościele Św. Krzyża. 

 

 
 

 


