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Jazda na nartach idzie nam całkiem dobrze. 

Szkoda, że czas na obozie minął nam tak szybko. 

Góry bardzo nas pasjonują. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kolejny już raz, grupa uczniów SSPdP,  w dniach:  
07-13.01.2013 r. miała okazję  spędzić czas w górach, gdzie 
zaprosiły ich panie Olga Rycharska i Aleksandra Kotarska. 
Dziewiątka szczęśliwców, dzięki Stowarzyszeniu „Pomocna 
Dłoń" uczestniczyła w obozie sportowo-narciarskim  
w Zakopanem. 

Podczas  obozu  uczestnicy wiele czasu 
spędzili na stokach gór, gdzie zdobyli 
umiejętność jazdy na nartach. Zwiedzili 
Zakopane w tym Gubałówkę i Kasprowy 
Wierch. Świetnie się bawili podczas 
 zajęć w Termach Bania. Poznali historię  
i technikę jazdy na nartach dzięki wykwalifikowanym instruktorom narciarstwa zjazdowego Panu 
Filipowi Liszkowskiemu, Pani Oldze Rycharskiej oraz Pani Aleksandrze Kotarskiej. W czasie 
wolnym od jazdy na korzystali z innych atrakcji. Oglądali film  
w kinie Giewont, ucztowali w pizzerii, bawili się na dyskotece organizowanej w Ośrodku Pod 
Brzyskiem. Wiele wrażeń i wspomnień dostarczył im wspaniały kulig. Pobyt na obozie w opinii jego 
uczestników był niezwykle udany i sprawił im wiele radości.       
      Op: Natalia Wachol pod opieką p. Olgi Rychalskiej  

MOJE WRAŻENIA Z OBOZU 

W dniach od 7 stycznia 2013 roku do  
13 stycznia 2013 roku odbył się w naszej szkole 
obóz sportowy. Pierwszego dnia wycieczki 
pojechaliśmy na Gubałówkę. Widoki były 
piękne. Wieczorem wybraliśmy się do kina na 
Sean pt. „Hobit”. Następnego dnia od samego 
rana zaczęła się nauka jazdy… Oczywiście nie 
odbyło się bez wielu upadków. Kolejną atrakcją 
był wyjazd na basen. Nazajutrz jechaliśmy 
kolejką górską na Kasprowy Wierch. Widoki 
jakie tam widzieliśmy zaparły nam dech. 
Podczas obozu fajnym wydarzeniem był również 
kulig. Zabawa była wspaniała, pełna emocji. Po 
kuligu czekała nas kolejna niespodzianka- wizyta 

w pizzerii. Wieczorami do hotelu wracaliśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. Te kilka dni, pełne 
atrakcji minęły nam bardzo szybko. W niedzielę rano pełni wrażeń wyruszyliśmy w powrotną drogę 
do domu. Mamy nadzieję, że w naszej szkole będzie organizowanych jeszcze wiele podobnych 
wycieczek. Ta była bardzo udana.  

Natalia Wachol
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