
 

Zielona Szkoła – Karkonosze i Praga 

 

W dniach 24.04.2015 r. – 29.04.2015 r. odbyła się szkolna wycieczka w Karkonosze. 

Pobiliśmy rekord długości wyjazdu. Sześć dni to prawie obóz!!! Oprócz 30 uczniów naszej 

szkoły jechało z nami 20 uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły w Zasutowie.  Pogoda dopisała – 

zasłużyliśmy u Ducha Gór – Liczyrzepy!!!  

Dzień pierwszy upłynął na przemieszczaniu się do miejsca pobytu – Bukowca. 

W drodze zatrzymaliśmy się we Wrocławiu.  Spacerowaliśmy po Starym Mieście. Byliśmy na 

Rynku Głównym. Zobaczyliśmy  perłę wrocławskich zabytków – późnogotycki ratusz, jeden 

z najpiękniejszych w Europie, zabytkowe kamienice, słynną fontannę zbudowaną ze 

szklanych płyt. Następny przystanek to Świdnica. Dzięki naszemu pilotowi wycieczki 

mieliśmy  okazję zwiedzić największy kościół  wyznania ewangelicko – augsburskiego 

w drewnianej konstrukcji. Około 19.00 dotarliśmy do celu. Zamieszkaliśmy w ośrodku 

„Margo”, które to miejsce okazało się mieć własną historię. Ośrodek spełnił nasze 

oczekiwania - zarówno lokalowe, jak też sanitarne. Należy podkreślić stronę kulinarną 

ośrodka, której nie można nic zarzucić. Podczas wszystkich ( czyli nieomalże codziennych 

wycieczek ) każdy otrzymywał przygotowany prowiant. 

Dzień drugi. Po  śniadaniu  udaliśmy się  do Szklarskiej Poręby.  Spacerowaliśmy po 

centrum miasteczka. Zobaczymy malowniczo położony wodospad Szklarki. Zwiedzimy 

średniowieczny zamek Chojnik, znajdujący się na szczycie góry Chojnik (627 m npm.)  

Oczywiście spożyliśmy przepyszną obiadokolację i grzecznie poszliśmy spać ( myjąc się 

przed spaniem oczywiście… ) 

Dzień trzeci. Tego dnia pogoda trochę zawiodła… Coś nam z góry padało … deszczyk jakby. 

Uniemożliwił nam wejście na szczyt „Śnieżka”  (szczyt najwyższej góry Sudetów - Śnieżki 

1602 m n.p.m.), a wszyscy deklarowali wejście… tacy siłacze, ale niestety… Przewodnik 

uznał, że nie jest to bezpieczny dzień.  Weszliśmy na Górę Św. Anny. Mogliśmy napić się ze 

źródła miłości. Niektórzy skorzystali z okrążenia świątyni po siedmiokroć, trzymając 

w ustach wodę ze źródełka MIŁOŚCI. Zabieg ten gwarantuje miłość prawdziwą. Około 20% 

uczestników wycieczki skorzystało z ewentualnej mocy… Nie za szkodzi, a może pomoże… 

 Tego dnia zwiedziliśmy największą atrakcję Karpacza - Świątynię Wang, czyli 

drewniany kościółek zbudowany w Norwegii na przełomie XII i XIII wieku. Po powrocie do 

ośrodka spożyliśmy pyszną obiadokolację i  rozpoczęliśmy przygotowania do zasłużonego 

snu. 



Dzień czwarty. Po wczesnym śniadaniu ( 7.30 ) wybraliśmy się do   Pragi – stolicy Czech. 

Dzięki ciekawym opowieściom przewodniczki – Pani Doroty, trzygodzinna podróż mignęła 

w mgnieniu oka… Po dotarciu zwiedzaliśmy miasto: klasztor na Strahowie, Pogorzelec, 

Loreta, plac Hradczański, Zamek Praski (dziedzińce i katedra św. Wita - przedsionek), zejście 

przez Małą Stranę na most Karola, dalej do Rynku Starego Miasta oraz na plac Wacława. 

Powrót na obiadokolację i nocleg. Pomimo pokonania ponad 10 km  pieszej wędrówki 

wszyscy byli zadowoleni. O zmęczeniu dowodziło „chrapanie” uczestników wycieczki 

w drodze do ośrodka. Około 21.00 spożyliśmy obiadokolację i tradycyjnie już „padliśmy” 

w trakcie  czynności toaletowych… 

Dzień piąty. Wiedzieliśmy, że będziemy poznawać historię Bukowca. Nikt nie sądził, że ten 

może być tak atrakcyjny. Zajęcia na terenie ośrodka  zostały przeprowadzone wzorcowo. 

Zostaliśmy podzieleni na trzy grupy. Każda brała udział w zajęciach taneczno – muzycznych, 

plastycznych i prelekcji dotyczącej podsumowania historii Bukowca.  Tego dnia pogoda 

„zapadła” i każdy był zadowolony z zajęć „pod dachem”. Niestety z powodu opadów nie 

mogliśmy uczestniczyć w zaplanowanym ognisku i pieczeniu kiełbasek. Dostaliśmy je na 

kolację. Postanowiliśmy, że „Belgijka”, której to nauczyliśmy się tańczyć będzie 

inaugurowała każdą dyskotekę w naszej szkole. Prace plastyczne zostaną wystawione w 

specjalnej galerii poświęconej wycieczce. Poza tym każdy z nas został „zarażony” miłością 

do Bukowca dzięki charyzmatycznemu przewodnikowi. 

Dzień szósty: Po śniadaniu nastąpiło wykwaterowanie. Każdy uczestnik został zobowiązany 

do oddania w nienaruszonym stanie miejsca, które zajmował. Oczywiście nasi uczniowie 

uczynili to we wzorowy sposób. W drodze powrotnej spacerowaliśmy  po starówce Jeleniej 

Góry. Obejrzeliśmy stałą wystawę w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Zapoznaliśmy 

się z codziennym życiem chłopów, jak też mieszczan. Mogliśmy poznać historię rozwoju 

Huty Szkła i jej wyrobów. Zobaczyliśmy rynek  miejski, ratusz, fontannę Neptuna 

i fragmenty murów miejskich.  

 Jesteśmy pewni, że wycieczka zapadnie w naszą pamięć na długo. Dzięki doskonalej 

organizacji, jak też zapałowi naszych opiekunów  doświadczyliśmy wielu niezapomnianych 

chwil i doznań, o których będziemy długo opowiadać. Życzymy innym tak udanych wrażeń! 

 

Bogna Niszczak – uczestnik wycieczki, klasa II gimnazjum 

 


