Wycieczka z elementami narciarstwa

Stałym punktem szkolnego kalendarza jest organizowana w marcu wycieczka z elementami
narciarstwa. W tym roku uczestniczyło w niej dziesięciu uczniów z opiekunami Łukaszem
Krzyżańskim i Łukaszem Woźnym. Dzięki współpracy z Zespołem Szkół nr 1 im. Stefana
Garczyńskiego w wycieczce udział wzięło siedmioro uczniów liceum z opiekunem Tomaszem
Śliwą.

Wspólny wyjazd był idealną okazją do integracji i wzajemnej wymiany doświadczeń na stoku.
Wyprawa do Karpacza rozpoczęła się 9 marca o godz. 6.00. zbiórką przy Hali „Zbąszynianka”.
Podróż do Karpacza trwała 5 godzin. Po przybyciu na miejsce uczniowie zostali zakwaterowani.
Po krótkim odpoczynku grupa udałą się na stok „Pod Wangiem” gdzie wypożyczono sprzęt
narciarski i rozpoczęto zajęcia na stoku. Po trzech godzinach zajęć uczestnicy wycieczki wrócili
do ośrodka na obiadokolację. Po posiłku większość uczniów miała czas wolny natomiast
uczniowie z Garczyńskiego zajęli się przygotowaniem ogniska. Pozostali z opiekunem zrobili
zakupy. Ognisko z pieczeniem kiełbasek rozpoczęło się o godzinie 20.00 i trwało do godziny
22.00, po czym uczestnicy wycieczki udali się na zasłużony odpoczynek. Dzień drugi rozpoczął
się śniadaniem o godzinie. 9.00. Po śniadaniu wszyscy udali się na stok. Grupa zaawansowana
pod okiem Łukasza Woźnego doskonaliła jazdę na kompleksie narciarskim „Śnieżka”. Zajęcia
grupy początkującej prowadzili Łukasz Krzyżański i Tomasz Śliwa na stoku Winterpol.
Uczniowie początkujący doskonalili elementy związane z jazdą płużną, natomiast bardziej
zaawansowani mieli okazję do doskonalenia jazdy równoległej i carvingowej. Tego samego dnia
wieczorem wszyscy uczestnicy wycieczki korzystali z atrakcji związanej z wizytą na basenie
Tropicana hotelu Gołębiewski. Trzeciego dnia rano po zjedzeniu śniadania przyszedł czas na
spakowanie bagaży. Około godziny 10.30 rozpoczęły się ostatnie zajęcia na stoku. Po ponad
dwugodzinnej jeździe, oddano sprzęt narciarski i uczestnicy wycieczki udali się na obiad. O
godzinie 16.00 autobus wyruszył w drogę powrotną do Zbąszynia. Na miejsce przybył o
godzinie 21.00.
Uczestnicy zakończyli wycieczkę w dobrym zdrowiu i humorze, wiele się nauczyli, zdobyli nowe
doświadczenia, poznali nowych ludzi. Na pewno już tęsknią za górami i śniegiem.
Pozostaje mieć nadzieje że następny wyjazd już za rok .
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