Wiosennie w Łazach pod Krakowem
W dniu 5 czerwca 2021 po długiej izolacji i pandemicznym marazmie znów na szlaki Dolinek
Krakowskich wyruszyli młodzi rajdowicze. Spragnieni przygód i kontemplacji przyrody
w doborowym towarzystwie swoich rówieśników wędrowali uroczymi trasami Doliny
Będkowskiej. Uczestnicy rajdu to uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych
w Jerzmanowicach i Prywatnej Szkoły „Inspiracja” w Krakowie oraz Zespołu Szkół
i Placówek Oświatowych w Skale.
Komandor rajdu pan Piotr Pacholarz zaplanował wędrówkę w rejonie Doliny Będkowskiej
(wodospad Szum, Sokolica, wywierzysko Będkówki, jaskinie Łabajowa i Nietoperzowa),
plener artystyczny, gry i zabawy zręcznościowe, turniej wiedzy krajoznawczej, delektowanie
się widokiem ogniska i zapachem pieczonych kiełbasek (no i również ich spożywanie!).
Pan Karol Papisz gospodarz Schroniska Młodzieżowego PTSM w Łazach jak zwykle ciepło
przyjął rajdowiczów w dawnym dworze z cudownym parkiem.
Warunki pogodowe sprzyjały Rajdowiczom, atmosfera była wspaniała, zachmurzenia brak,
tylko czarne chmury dla kontrastu barw na chwilę niebo zakryły. 51 uczestników w dwóch
kategoriach wiekowych (klasy I-III i IV-VIII) rywalizowało o puchary Prezesa
Małopolskiego Oddziału PTSM w Krakowie. W młodszej kategorii wygrał zespól z klasy I a
z Jerzmanowic, w starszej IV-VIII grupa z koła PWEMAT ze szkoły podstawowej Inspiracja
w Krakowie.
Nie istotne miejsce, ale fakt, że mogłem/am tu być, zagrać w okręt w gronie kolegów,
pomarudzić wychodząc pod górę, posłuchać szumu wodospadu, przeprawić się przez rzekę
i buta zgubić w błocie.
Gratulujemy wszystkim odważnym Rajdowiczom Doświadczonym oraz Nowicjuszom
pokonania wymagającej trasy. Bardzo dobrze, że jesteście ciekawi otaczającej przyrody,
i chcecie wiedzieć więcej! Uczycie się radzenia w trudnych sytuacjach, a to Wam się pomoże
w dorosłym życiu, no i będziecie mieli cudowne wspomnienia!
Dziękujemy Rodzicom, którzy darzą nas zaufaniem i mają świadomość, że wycieczki
terenowe to nie tylko przejście kilkukilometrowej trasy, ale też zdobywanie wiedzy
w praktyce, doświadczenie życiowe i współpraca w zespole.
Jesteśmy wdzięczni Wspaniałym Nauczycielom, którzy nie mają dosyć i chcą swoim uczniom
pokazać i pomóc zrozumieć piękno otaczającego świata…
Z turystycznym pozdrowieniem
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