
 

TURYSTYCZNA JESIEŃ – WYPOWIEDZI UCZNIÓW 

„Słoneczna pogoda sprzyjała naszej klasowej wycieczce. Z pod budynku szkoły spacerkiem 

udaliśmy się na Górę Zamkową, gdzie rozpaliliśmy ognisko. Potem w drodze powrotnej 

zwiedziliśmy Gorlicką Golgotę – wzgórze, na którym zbudowano stacje Drogi Krzyżowej, 

kaplice Grobu Pańskiego oraz figurę Chrystusa Zmartwychwstałego na wysokim 

postumencie.” – 17 września klasa IV c T, opiekunowie: Wioletta Stabach-Wójcik, Rafał 

Warzecha 

„ Nasza wycieczka klasowa połączona była ze zwiedzaniem okolicy. Na trasie podziwialiśmy 

Kościoły, cmentarze i kaplice przydrożne. Przeszliśmy trasę z Gorlic przez Sękową, Siary aż do 

Ropicy Górnej, gdzie rozpaliliśmy ognisko. – 17 września klasa III b T, opiekunowie:  Lucyna 

Duma i Zdzisław Szpakowski. 

„Nasz rajd przebiegał trasą Gorlice - Bielanka. Pogoda dopisała, mogliśmy podziwiać piękno 

otaczającej przyrody - jej florę i faunę. W Bielance zapaliliśmy wspólne ognisko i upiekliśmy 

kiełbasę. Potem były różne gry i zabawy na świeżym powietrzu. Zmęczeni, ale uśmiechnięci 

wróciliśmy do Gorlic.” - 25 września  klasa I a T,  opiekunowie: Dorota Walczyk, Wioletta 

Stabach-Wójcik. 

„Korzystając z pięknej pogody wybraliśmy się na piesze zwiedzanie okolic Gorlic. Trasa 

prowadziła nas szlakami przez malownicze pola i lasy do ostatecznego celu jakim było ognisko 

na polu biwakowym w Bielance. Tam strudzeni i wygłodzeni upiekliśmy kiełbasę, odpoczęliśmy 

nieco i wrócili do domu. Wycieczka pozwoliła nam zwiedzić tereny, których być może niektórzy 

z nas do tej pory nie mieli okazji zobaczyć.” – 27 września klasa IV a T, opiekun: Wiesław Stec. 

„Na wycieczkę klasową wybraliśmy się do Skansenu Przemysłu Naftowego "Magdalena" 

w Gorlicach, mieliśmy tam możliwość zapoznać się  z historią przemysłu naftowego na terenie 

Gorlic. Na koniec rozpaliliśmy ognisko” – 2 października klasa II b T, opiekun: Robert 

Chrząszcz. 

„Głównym celem naszej wycieczki było zintegrowanie się w zespole klasowym oraz poznanie 

najbliższej okolicy. W miłej atmosferze spędziłyśmy czas na świeżym powietrzu grając 

z chłopakami w piłkę nożną i siatkową. Na koniec rozpaliliśmy ognisko w Sokole.” – 15 

października klasy I bT i I c T, opiekunowie Bogdan Matała i Krzysztof Zawiliński.  

 „Nasz rajd klasowy rozpoczęliśmy w Ropicy Polskiej, skąd pieszo udaliśmy się do Bielanki, 

tam zapaliliśmy ognisko. Potem wyruszyliśmy pieszo do Szymbarku, gdzie mieliśmy okazję 

zobaczyć skansen oraz Kasztel.” - 18 października klasa I ZSZ,  opiekunowie: Wojciech 

Czamara i Michał Wolski.  

„ Piękny jesienny dzień sprzyjał poznawaniu Beskidu Niskiego. To był już ostatni dzwonek na 

naszą pieszą wycieczkę przed listopadową słotą. Krótki rajd, mimo że realizowany w najbliższej 

okolicy Gorlic, obfitował w wiele niespodzianek. Wybraliśmy nietrudny szlak niebieski wiodący 

z Gorlic do Sękowej. Wystartowaliśmy z parku miejskiego w Gorlicach. Naszą uwagę 

przyciągnęły kamienne twory podobne do kul armatnich. Jak się okazało, jest to dzieło natury, 

a nie pozostałości dawnych wojen – kuliste piaskowce istebniańskie. Spacer wzdłuż brzegu 

Sękówki i oglądanie różnorodnych form geologicznych, w tym wychodni różnych piaskowców, 

był dla wielu z nas miłym zaskoczeniem. Prawdziwy raj dla geologa, a nawet dla laika uczta dla 

oka, co widać na naszych zdjęciach. Jeszcze raz okazało się, że to co najbliższe nie zawsze jest 

nam znane, a warte jest poznania i rozpropagowania.” - 18 października klasa IV b T, 

opiekunowie: Jolanta Probulska i Rafał Warzecha. 

 


