
 Rok ciężkiej pracy, zaangażowania na rzecz środowiska naturalnego, wiele działań na 

dla przyrody zaowocowały wycieczką do Wiednia i Bratysławy. Nasz Patrol nr 26 wraz  

z dwoma innymi rozpoczął wakacje wspaniałą podróżą. Emocje związane z wyjazdem 

udzielały się nie tylko dzieciom, ale również rodzicom i opiekunom.  

 Pierwszy etap wycieczki rozpoczął się zwiedzaniem Wiednia, a konkretnie 

najpiękniejszego kompleksu pałacowego miasta Schönbrunn, w którym zobaczyliśmy parki  

i ogród zoologiczny. Wiedeńskie zoo jest najstarszym, ale i zarówno jednym  

z najnowocześniejszych na świecie. W ogrodzie mogliśmy zobaczyć ponad 500 gatunków 

zwierząt, m. in. tygrysa syberyjskiego, pandy, słonie, hipopotama, nosorożca oraz oranżerie, 

czyli dom orangutanów. Następnie obejrzeliśmy wnętrza pałacu Schönbrunn, dawną, letnią 

rezydencję rodziny cesarskiej, pałac ma 1441 komnat, z czego 45 jest udostępnionych dla 

zwiedzających. Następnym obiektem, który zobaczyliśmy w Wiedniu była Opera Wiedeńska. 

Ta, zachwyciła nas pięknym i bogatym wystrojem. Na zakończenie dnia odwiedziliśmy 

Oceanarium. Mogliśmy poczuć się tam zarówno jak w tropikalnym lesie, na innym zaś piętrze 

jak w środku oceanu. Najbardziej zachwyciły nas fruwające nad głowami nietoperze oraz 

fakt, że można było pogłaskać ryby w akwariach. Kolejny dzień zwiedzania przyniósł nowe 

fascynacje. Na początek jechaliśmy po wiedeńskim ringu otaczającym całe stare miasto  

o długości ponad 5 km. Następnie byliśmy w świątyni, która należy do najstarszych w stolicy 

Austrii, czyli Katedry Św. Szczepana. Kolejnym punktem zwiedzania była zimowa 

rezydencja rodziny cesarskiej, czyli Hofburg. Znajduję się tam muzeum księżniczki Sisi, 

gdzie podziwialiśmy jej suknie, biżuterie oraz korony. Następnie odwiedziliśmy dom motyli, 

gdzie w tropikalnej aurze podziwialiśmy wiele kolorowych i zachwycających gatunków. Na 

koniec dnia podziwialiśmy wspaniałe widoki ze wzgórza Kahlenberg, gdzie znajduje się 

również kościół prowadzony od lat przez polskich księży. Ostatni dzień pobytu w Wiedniu 

rozpoczęliśmy od zwiedzania ratusza miejskiego, w którym duże wrażenie wywarła na nas 

winda, która nigdy się nie zatrzymuje, więc trzeba do niej wsiadać i wysiadać w biegu,  

z powodu czego została nazwana "Ojcze Nasz". Wielkie wrażenie wywarł na nas skarbiec 

cesarski, gdzie zobaczyliśmy mnóstwo kosztowności oraz korony, kiedyś należące do rodziny 

Habsburgów. Kolejnym punktem programu było Muzeum Historii Naturalnej, w którym 

zbiory były zapoczątkowane w roku 1748. Zobaczyliśmy tam mnóstwo okazów zwierząt oraz 

skamieniałości. Zwieńczeniem pobytu w Wiedniu był najbardziej przez wszystkich 

wyczekiwany Park Rozrywki "Family Park". Emocje które nam towarzyszyły są nie do 

opisania!   



 W kolejnym etapie wycieczki zwiedzaliśmy Bratysławę, gdzie podziwialiśmy zamek 

Bratysławski, katedrę Św. Marcina, starówkę oraz ruiny średniowiecznego zamku Dewin. 

Kolejna atrakcją była wspaniała Demianowska Jaskinia Wolności, w której zachwyciło nas 

między innymi szmaragdowe jeziorko i fakt, że natura może stworzyć coś tak pięknego. 

Bajeczną wyprawę zakończyliśmy w Parku Legend Habakuky. Życzymy sobie i każdemu tak 

wspaniałych wypraw, gdzie można zwiedzić tyle wspaniałych miejsc w tak krótkim czasie. 

 

Zdjęcia z wycieczki są umieszczone na naszej stronie w „Galerii FOTO”. 

 


