
Drodzy rodzice. 

Wasze córki i synowie przeszli 42 km po górach, dziesięć razy weszli na iglicę Pałacu 

Kultury, dokonali pierwszego w dziejach szkoły jesiennego wejścia na Babią Górę  Percią 

Akademików. Co prawda nie stają jeszcze na zbiórkę w czasie poniŜej 1 min. ale nad tym 

pracujemy. MoŜecie być z nich dumni. 

W czasie wyprawy zdobyliśmy Okrąglicę, Halę Krupową, Magórę, Jałowiec, Babią Górę, 

Główniak, Kępę, Sokolicę. Przygodę zakończyliśmy pysznymi lodami na rynku w Krakowie. 

JuŜ nie moŜemy się doczekać następnej wyprawy – moŜe w Beskid Sądecki ? 

A oto relacja dzień po dniu : 

.. Wieści z wycieczki do Zawoi - 2007-10-08  
Jesteśmy w Makowie Podhalańskim, za pół godziny wyruszamy na Halę Krupową i Pasmo 
Policy. Słonko prześwieca przez chmury. Humory dopisują, nastroje są bojowe.  
O 19 będzie czekał na nas obiad. 
 

.. Wieści z wycieczki do Zawoi cd - 2007-10-09  
Dziś rewelacja! 
Dopisała pogoda, zdobyliśmy Magurę, Przełęcz Klekociny, Beskidek, Jałowiec i zeszliśmy do 
Zawoi, gdzie czekał na nas pan kierowca z autokarem. Pokonaliśmy 23 km po górach i 950 m 
w pionie a to tyle co 32 bloki 10-piętrowe. Jutro wyruszamy na Babią Górę Percią 
Akademików. Wszyscy sprawują się dzielnie, a niektórzy to nawet gnają do przodu jak 
krzyŜówka kozicy z hartem afgańskim. Jedzonko super. 
Pozdrawiamy rodziców. 
 
.. Z Zawoi.... - 2007-10-10  
Dzień 3 
Ruszyliśmy na Babią Górę. Idziemy od Przełęczy Krowiarki niebieskim szklakiem do wyjścia 
na Perć Akademików. HURA! Udało sie nam namówić przewodnika na tę drogę. 
Przed nami ostra wspinaczka: klamry, łańcuchy, półki skalne jak w prawdziwych w Tatrach. 
 
Jest zimno, ale super słońce. 
Odezwiemy się ze szczytu. 
 
.. Z Babiej Góry... - 2007-10-10  
Dokonaliśmy pierwszego w historii szkoły wejścia na Babią Górę (1725 m) Percią 
Akademików.  
Królowa Beskidów zdobyta! 
 
.. Wracają.... - 2007-10-11  
Opuszczamy góry..., jedziemy w stronę Krakowa. Tam zamierzamy spędzić radosne dwie 
godzinny pod Sukiennicami. Potem wyruszamy w drogę powrotną do Warszawy.  
Przewidywany przyjazd między godz. 18-19. Dokładniejszy czas podamy po 16.  
 
Ściskamy czule Rodziców i sympatie pozostawione w stolicy. 
 


