
9. Wycieczka na Śnieżnik dla rodzin ”Mój pierwszy szczyt” to kolejne 

DZIAŁANIE z Programu „Mniej medialnie – więcej realnie”. Cele i założenia 

programowe wycieczki: 

• zintegrowanie dzieci i rodziców poza terenem przedszkola poprzez wspólny wyjście w góry i 

przebywanie na świeżym powietrzu 

• propagowanie zdrowego stylu życia jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu 

 

11 czerwca wcześniej zgłoszono grupa dzieci z rodzicami i chętni pracownicy 

PM spotkali się przy kolejce na Czarnej Górze. Dzięki życzliwości właścicieli 

mogliśmy bezpłatnie wjechać Lux-torpedą na górę i rozpocząć pod okiem 

doświadczonego przewodnika – pana Pawła drogę ku szczytowi. Do wspólnego 

„zdobywania szczytu” zgłosiło się 32 uczestników w tym dzieci w wieku od 2 do 7 

lat., a byli to; 

- Zosia i Michał Haczkiewicz i rodzice; Karolina  i Bartek 

- Hania Apponowicz – Kolenkiewicz i mama Maja 

- Ignaś  Marciniak   i tata Przemek 

- Kajetan Kaliński, brat Kornel i rodzice; Katarzyna i Jan 

- Wiktoria Kapusta i rodzice; Judyta i Krzysztof 

- Matylda Ścisłowska i rodzice; Żaneta i Grzegorz 

- Filip Pustelnik i tata Piotr 

- Anastazja Ałabuszew i mama Katarzyna 



- Alicja  Radoń i mama Nela 

- Tymek Najduch i rodzice; Agnieszka i Cyprian 

- Jakub Szczeblewski i tata Jarosław 

 

Na górskim szlaku, coraz częściej możemy spotkać rodziców, którzy starają 

się wędrować z dzieckiem i pokazywać mu piękno gór już od najmłodszych lat. 

Rodzice zabierają swoje pociechy na szlaki żeby w przyszłości przemierzały  

kilometry, zdzierały buty na górskich kamieniach, wiedziały że czasem trzeba 

wiele poświęcić, żeby osiągnąć zamierzony cel, spełnić swoje marzenia. 



Dzieci dziedziczą w genach nutkę wędrowcy, włóczęgi, wspinacza, ale to od 

rodziców zależy czy dzieciak ruszy w 

świat zdobywać szczyty, czy zajmie 

się czymś zupełnie innym, a o górach 

dowie się tylko z książek czy 

telewizji.  

 

Góry z dzieckiem to niezapomniane 

chwile. To całkiem inna wędrówka niż 

podczas samotnej wyprawy. To, co 

możesz przejść sam w 2 godziny, z 

dzieckiem przechodzisz w ciągu 

całego dnia, po drodze zatrzymując 

się co kilka minut, żeby coś zjeść, 

napić się czy poprawić skarpetkę albo 

buta, bo kamyczek wpadł. Dzieci Wam 

jeszcze w przyszłości za te wszystkie 

eskapady podziękują. 

Kiedy przypomną sobie, że już tutaj były, a przypomną na pewno. Czy będzie 

to przez super zabawę w jakimś tam miejscu, czy w schronisku, czy podczas 

jedzenia buły z serem i popijania kubusiem. Nie ważne czy będzie to w Tatrach, 

Sudety czy na różnych ścieżkach przyrodniczych. Ważne, że będziesz tam 

razem ze swoją żoną, mężem i swoimi dzieciakami, które bez wątpienia 

potrafią umilić każdą wędrówkę i uczynić ją niezapomnianą. 

Bardzo dziękujemy uczestnikom i zdobywcą „pierwszego wspólnego 

przedszkolnego szczytu” naszego lokalnego śnieżnika i do zobaczenia na 

szlakach. 

 


