Wycieczka naszych marzeń

W dniach 23 -25maja 2011r.uczniowie klas III Gimnazjum w Chorzelowie pod czujnym okiem
opiekunów:
p. Lidii Kutrybały, p. Agnieszki Czepiżak i p.
Renaty Flis
uczestniczyli w fantastycznej wycieczce.
Odkąd Polska należy do strefy Schengen, nie ma problemu z przekraczaniem granicy, więc
naszą przygodę rozpoczęliśmy w Czechach. Skalne Miasto Adrspach to wyjątkowe miejsce. Są
to unikalne bloki piaskowcowe powstałe w wyniku nierównej odporności skał na wietrzenie,
które wymodelowała woda, mróz i wiatr. Tworzą złożony, wielopoziomowy i rozgałęziony
labirynt. Wiele skał posiada własną nazwę jak: Fotel Babuni , Dwojaczki w Beciku, Głowa
Cukru, Kochankowie czy Starosta i Starościna. Z zaciekawieniem wędrowaliśmy wśród skał,
próbując rozpoznać ich kształty.
Noc spędziliśmy w Ośrodku Wypoczynkowym „Maria” w Lewinie Kłodzkim, na terenie którego
wydzielone są miejsca na ogniska i gry zespołowe. Atutem Ośrodka jest jego położenie wśród
przyrody, z dala od uczęszczanych ulic i zadymionych miejsc.
Następnego dnia wyruszyliśmy do Czermnej. Znajduje się tam Kaplica Czaszek, unikatowe
dzieło kultury religijnej. To jedna z największych osobliwości regionu i jedyny tego rodzaju
zabytek w Polsce. Przyciąga wielu zwiedzających, wzbudzając refleksje nad śmiercią.
Dlaczego? Jest to kaplica, której ściany i sklepienie wyłożono szczątkami ludzkimi,
prawdziwymi czaszkami i kośćmi. Znajduje się tam 3 tysiące czaszek, a dalsze 21 tysięcy jest w
krypcie pod kaplicą.
Kolejny punktem naszej wycieczki była Praga, ze względu na bogactwo atrakcji, należy do
najchętniej odwiedzanych miast Europy. My też byliśmy ciekawi, czy jest taka wyjątkowa?
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od siedziby władców czeskich, Praskiego Hradu, gdzie zobaczyliśmy
olbrzymi kompleks pałacowy. Niesamowite wrażenie zrobiło na nas wnętrze Katedry Św. Wita.
Początkowo zwracaliśmy uwagę głównie na wysokość pomieszczenia (34 m)i ogromne witraże
na ścianach ale wkrótce dowiedzieliśmy się o licznych związkach między historią Czech i
Polski. W katedrze miał miejsce ślub Wacława II z Ryksą Elżbietą i jej koronacja na królową
Czech i Polski. Spoczywa w niej Anna Jagiellonka i jej mąż Ferdynand I Habsburg oraz ich syn,
niedoszły król Polski i ojciec cesarza Rudolfa II, Maksymilian II. Znajduje się tu również
relikwiarz z głową Św. Wojciech. Z Hradczan zeszliśmy w równie urokliwe miejsca na terenie
Nowego Świata oraz podziwialiśmy panoramę Pragi. Następnie odpoczęliśmy we wspaniałych
ogrodach Senatu, gdzie niesamowite wrażenie wywarł na nas, rzadko spotykany, paw albinos
(całkiem biały). Przeszliśmy przez ponad 500 metrowy most Karola,ozdobiony barokowymi
rzeźbami świętych. Dalsza trasa naszej wycieczki prowadziła przez labirynt uliczek Starego
Miasta Praskiego, na rynku zobaczyliśmy słynny zegar Orloj, pomnik Jana Husa oraz wiele
ciekawych zabytków. Zwiedzanie zakończyliśmy na jednym z największych placów Pragi, placu
Św. Wacława. Wieczorem pojechaliśmy zobaczyć i wysłuchać koncertu na słynnych
Kriżikowych Fontannach. Pełni wrażeń wróciliśmy na nocleg do jednego z najpiękniejszych
kurortów Dolnego Śląska - Kudowy Zdrój.
Trzeci dzień, to wyprawa do Złotego Stoku .W dawnej kopalni złota i arsenu uruchomiono
Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota. Czekało na nas wiele atrakcji, m. in. płukanie złota,
wystawa obrazująca historię górnictwa złota, wyprawa do sztolni &quot;Czarnej&quot;, w której
zobaczyliśmy 10-metrowy podziemny wodospad. Część chodników Sztolni Gertruda
zobaczyliśmy płynąc łódką o wdzięcznej nazwie Titanic.
W powrotnej drodze wstąpiliśmy na Górę Św. Anny , która jest wyjątkowym miejscem co
najmniej z kilku powodów: jest to miejsce święte, do którego pielgrzymują tysiące wiernych z
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całego kraju i zagranicy, to również wygasły wulkan sprzed milionów lat a także miejsce
bohaterskich walk Powstańców Śląskich. Pełni wrażeń wróciliśmy do domu.
Te trzy dni na zawsze zapadną w pamięci każdego z nas. Niestety, była to nasza ostatnia
wycieczka, gdyż już niebawem nasze drogi się rozejdą. Zapewne już nigdy nie spotkamy się w
tym samym gronie. Przeżyliśmy niesamowitą przygodę, najciekawsze momenty
udokumentowaliśmy na fotografiach, jednak najpiękniejsze wspomnienia pozostaną w naszych
sercach.
zobacz galerię A.Sz. , D.P., R.F.
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