
 

OBÓZ NARCIARSKI        3 – 10 stycznia 2015 r. 

 

W dniach  3 – 10 stycznia 2015 roku nauczyciele wychowania fizycznego i języka angielskiego 

z naszej szkoły: pan Michał Parzuch, pan Radosław Mrowicki, pani Andżelika Łuciakiewicz i pani 

Aleksandra Rychter zorganizowali wycieczkę do Murzasichla i  Zakopanego.  

Głównym celem wyjazdu było zdobycie przez uczestników wycieczki – uczniów SP 22, 

umiejętności narciarskich oraz ich doskonalenie.  

W przeciwieństwie do poprzedniego roku, mieliśmy wyjątkowo piękną, zimową pogodę.  

Nauka odbywała się na stoku Hajduk, który  był dobrze przygotowany do zjazdów.  

Ze względu na to, że korzystaliśmy z niego w okresie między świętami a feriami, mieliśmy go 

tylko dla siebie. 



 

Głównym instruktorem na stoku był pan Radosław Mrowicki, który nauczył młodych adeptów 

jazdy na nartach. Dzieci posiadające większe umiejętności, doskonaliły je na zboczu w Jurgowie.    

 Podczas pobytu wybraliśmy się na spacer po Krupówkach oraz do parku wodnego w Białce 

Tatrzańskiej. Tam mogliśmy skorzystać  ze zjeżdżalni, rwącej rzeki  i sztucznej fali. 

W ostatnich dniach  wycieczki aktywnie wypoczywaliśmy  w aquaparku, w Zakopanem. 



W słoneczne, ale mroźne wtorkowe przedpołudnie, odbyliśmy pieszą wyprawę do malowniczej 

Doliny Strążyskiej. Przewodnik  przekazał nam wiele ciekawych informacji na temat Tatrzańskiego 

Parku Narodowego. Spędziliśmy kilka godzin na świeżym powietrzu, w otoczeniu pięknej tatrzańskiej 

przyrody.  

          Mroźna pogoda pozwoliła nam skorzystać  ze zjazdów na gumowych kołach w specjalnym torze 

ze śniegu.  

           W czwartek wieczorem wybraliśmy się  na wspaniałą przejażdżkę bryczkami, paliliśmy ognisko, 

piekliśmy kiełbaski. 

           Pani Aleksandra Rychter nauczyła nas zabawnej piosenki i tańca, które uchroniły wszystkich 

przed zamarznięciem. 

           Ostatniego dnia pobytu odbyły się zawody narciarskie – zjazd slalomem. Uczestnicy zabawy 

doskonale sobie radzili. Dzieci nauczyły się jeździć na nartach, a te które już umiały, poprawiły swoje 

umiejętności. 

Wszystkim było smutno, gdy musieliśmy opuszczać to wyjątkowe miejsce, jakim jest Murzasichle.  

Zadowoleni uczniowie już myślą o przyszłorocznym wyjeździe w góry. 

 

 10 stycznia, w sobotę wieczorem,  uczestnicy wycieczki cali i zdrowi powrócili do Płocka. 

Zabawy na basenie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: Michał Parzuch 

Andżelika Łuciakiewicz 


