
PROGRAM  WYCIECZKI ORGANIZOWANEJ 
PRZEZ SZKOŁĘ W GORAJCU  

W DNIACH 03 – 06 czerwca 2014r. 
BOCHNIA – GLICZARÓW – ZAKOPANE 

– BUKOWINA TATRZAŃSKA – 
SZCZAWNICA 

 

03 czerwca: Kopalnia soli w Bochni: Zwiedzanie podziemi najstarszej 

polskiej kopalni soli to niezwykła wyprawa przez najpiękniejsze i najciekawsze wyrobiska 

znajdujące się na poziomie IV August (176 m głębokości) i poziomie VI Sienkiewicz (223 m 

głębokości). Obejmują one unikatowe komory o charakterystycznym kształcie i układzie 

geologicznym, surowe kaplice z pięknymi rzeźbami i malowidłami, a także narzędzia i 

urządzenia górnicze, którymi posługiwano się przed wiekami. Dla turystów dostępna jest 

jedyna na świecie Podziemna Ekspozycja Multimedialna. Zwiedzanie ma charakter 

podróży w czasie. W opowiadaniu o historii przewodnikowi pomagają polscy królowie, 

żupnicy genueńscy a nawet duch cystersa - mnicha, z którego zakonem wiąże się początek 

kopalni w Bochni. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz wykorzystaniu nowoczesnych 

technik multimedialnych prezentowany jest rozwój techniki górniczej na przestrzeni wieków, 

zawody górnicze oraz podziemne żywioły, z jakimi zmagali się pracujący pod ziemią. Całość 
sprawia wrażenie, jakby normalne życie kopalni toczyło się tuż obok zwiedzających.  

Zwiedzanie kończy się w Komorze Ważyn, znajdującej się na poziomie VI Sienkiewicz 250 

m pod ziemią. Znajdują się tam boisko sportowe, podziemna restauracja Ważynek, sklepik 
z pamiątkami oraz mini plac zabaw dla najmłodszych. Czas zwiedzania ok. 2,5 godziny. 

Przejazd do Gliczarowa – zakwaterowanie w pensjonacie „Pod Tatrami” 

Gliczarów Górny, ul. Gliczarów Górny 111b. 

04 czerwca: Przejazd do Zakopanego – przejście trasą turystyczną 

z przewodnikiem  

 

 

05 czerwca:  

- wjazd koleją linowo - terenową na Gubałówkę, jedno z najczęściej odwiedzanych  

i najpopularniejszych miejsc w Zakopanem. Kolejkę wybudowano w 1938 r., a całkowicie 

zmodernizowano w 2001 r. (stacja dolna - 823 m n.p.m., a stacja górna - 1122  

m n.p.m., czas przejazdu ok. 3,5 min.). Na górnej polanie Gubałówki można podziwiać 
przepiękną panoramę Tatr i Zakopanego. Następnie spacer Butorowym Wierchem, zejście 

szlakiem turystycznym. 



zwiedzanie skoczni narciarskiej „Wielkiej Krokwi” - skocznię uroczyście otwarto 22 marca 

1925 r. Istnieje możliwość wjazdu koleją krzesełkową na szczyt (platforma widokowa); 
Kompleks Średniej Krokwi im. Bronisława Czecha – skocznie narciarskie w Zakopanem 

położone obok siebie – o punktach konstrukcyjnych K 85 (HS 94), 65 (HS 72) i 35 (HS 

38).Kompleks powstał w 1950 roku. Na największej skoczni, Średniej Krokwi, odbywały się 
m.in. mistrzostwa świata, konkursy uniwersjady, czy wielokrotnie mistrzostw Polski. Na 

mniejszych, Małej Krokwi (K65) oraz Maleńkiej Krokwi (K35) często rozgrywają się 
zawody młodych skoczków, w tym Lotos Cup. Skocznie pokryte są igelitem od 1976 roku, w 

2002 wymieniono go na nowy. Przez pewien czas obok Maleńkiej Krokwi istniała także 

skocznia K30 – Malutka Krokiew. W 2004 zdemontowano jej rozbieg. 

- spacer po Krupówkach (głównym deptaku Zakopanego) - najbardziej znana i najczęściej 

odwiedzana przez turystów ulica miasta. Same Krupówki liczą sobie 1100 m, leżą wzdłuż 
potoku Foluszowego. Początki ulicy sięgają XIX w. kiedy łączyła ul. Kościeliską z 

Kuźnicami. Ważniejsze obiekty przy Krupówkach to: Kościół św. Rodziny z wejściem po 

długich kamiennych schodach z l. 1877 – 99 (St. Witkiewicz projektował m.in. Kaplicę św. 

Jana Chrzciciela); Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego. 

 

- zwiedzanie Cmentarza na Pęksowym Brzyzku - nekropolia została założona w 1848 r. przez  

ks. Józefa Stolarczyka, pierwszego proboszcza Zakopanego. Jego nazwa pochodzi od 

nazwiska fundatora Jana Pęksy, który przekazał na cmentarz swoją ziemię na wysokim 

brzegu nad Cichą Wodą. Na Pęksowym Brzyzku spoczywają ludzie wpisani w kulturę i 

historię nie tylko Zakopanego: ks. Józef Stolarczyk, dr Tutus Chałubiński, lekarze 

społecznicy: Andrzej Chramiec, Kazimierz Dłuski, artyści, literaci: Władysław Hasior, 

Władysław Orkan, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Stanisław Witkiewicz, Kornel Makuszyński, 

przewodnicy tatrzańscy: Maciej Sieczka, sportowcy: Stanisław Marusarz, Helena Marusarz, 

Jan Długosz, a także symboliczna mogiła Bronisława Czecha. Bramę cmentarną 

zaprojektował Stanisław Witkiewicz; 

 

- zwiedzanie  Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach oraz kaplicy na 

Jaszczurówce. 
Kaplica Jaszczurówka, Kaplica na Jaszczurówce, Kaplica Najświętszego Serca Jezusa – 

kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w Toporowej Cyrhli. Świątynię zaprojektowaną 
przez Stanisława Witkiewicza rozpoczęto budować w roku 1904, a poświęcono w 1907. 

 

BUKOWINA TATRZAŃSKA - Termy BUKOVINA to jedyne w swoim rodzaju 

miejsce, w którym każdy odnajdzie mieszankę wyśmienitej zabawy, wspaniałego relaksu i 

zdrowotnych właściwości wody wypływającej z najczystszych zakątków Tatr. Termy 

BUKOVINA to największy i najbardziej znany w Polsce kompleks basenów termalnych. 

Bogata w składniki mineralne, naturalnie gorąca woda dostarcza Gościom nie tylko mnóstwa 

doskonałej zabawy, ale też leczy i upiększa. Niewątpliwą zaletą kompleksu Termy 

BUKOVINA jest rozległość kompleksu geotermalnego, położonego na 4 hektarach terenu. 

Aż 20 basenów zewnętrznych i wewnętrznych o różnej głębokości i temperaturze wody, 

sauny, jacuzzi, fantastyczne zjeżdżalnie i gabinety SPA & Wellness tworzą w tym miejscu 

niezwykłą, jedyną w swoim rodzaju oazę doskonałego relaksu.  Z przeszklonych ścian 

kompleksu roztacza się wspaniała panorama Tatr. Można je podziwiać zarówno z wnętrza 

kurortu, jak i z zewnętrznych basenów, w których temperatura wody termalnej dochodzi o 

38°C.wi doskonałą odpowiedź na potrzeby zmęczonych pośpiechem codziennego życia 

Gości. 

 



 

07 czerwca:, obiad,  powrót do Gorajca. 

 
 

 

KOSZT WYCIECZKI 380 złotych. 


