Wycieczka Wrocław – Kudowa – Zdrój

W dniach 18 - 19 maja 2017r. uczniowie z klas Ib, Ic, I d wraz z opiekunami (H.
Jarosz – Łaba, M. Świtalska, K. Kaczmarzyk, I. Drobotowicz, J. Kujawa, M. Jędrzejczak)
brali udział w wycieczce Wrocław – Kudowa – Zdrój.
Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Wrocławia. Podzieleni na dwie grupy,
wraz z dwoma przewodnikami poznaliśmy najciekawsze miejsca i zabytki Wrocławia.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Rynku, gdzie uczniowie mogli zobaczyć piękną Starówkę,
Plac Solny, Pręgierz. Dalej idąc w kierunku najstarszej części miasta Ostrowa Tumskiego,
napotykaliśmy słynne wrocławskie krasnale, zobaczyliśmy malownicze kamieniczki Jaś i
Małgosia, Stare Jatki i Spiżowy Pomnik Zwierząt Rzeźnych, dawne więzienie miejskie,
Uniwersytet Wrocławski, Pomnik Szermierza, Ossolineum. Przeszliśmy przez Most Tumski
na Ostrów Piaskowy, bulwar Piotra Włostowica, zwiedziliśmy Katedrę Wrocławską i
Ossolineum. Kolejną wspaniała atrakcją było obejrzenie Panoramy Racławickiej. Uczniowie
byli zaskoczeni wielkością obrazu. Przyznali, że zrobił na nich wielkie wrażenie. Ostatnim
punktem programu we Wrocławiu było zwiedzanie ZOO, a w szczególności Afrykarium,
które dzięki niepowtarzalnej koncepcji stało się unikatowym na skalę światową kompleksem
przedstawiającym różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Czarnego
Kontynentu. Niewątpliwie największą atrakcją był 18 metrowy przezroczysty tunel z akrylu,
który umożliwia podziwianie żółwia zielonego, rekinów, płaszczek, a także innych gatunków
ryb.
Drugi dzień rozpoczęliśmy od wyjścia w Góry Stołowe (razem z przewodnikiem
górskim) na Szczeliniec Wielki. Piękna pogoda sprzyjała górskiej wędrówce i podziwianiu
widoków. Następnie przespacerowaliśmy się po Parku Zdrojowym w Kudowie – Zdroju. Po
obiedzie pojechaliśmy do kopalni złota w Złotym Stoku. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od
Sztolni Gertrudy. W części tej zobaczyć można: bogatą ekspozycję map i planów kopalni z
okresu od XVIII do XX wieku, w gablotach dawne narzędzia górnicze i hutnicze , minerały ,
wystawę lamp górniczych, piec muflowy, laboratoryjny piec, w którym wytapiano złoto,
XVIIIw. wózek do transportu rudy. W bocznych chodnikach, pełniących dawniej funkcję
magazynów materiałów wybuchowych, urządzono laboratorium J. Schärfenberga, człowieka,
który w pogoni za eliksirem na długowieczność uzyskał z rudy arszenikowej potężną truciznę
arszenik. Legenda mówi, że arszenikiem ze Złotego Stoku podtruwany był sam Napoleon.
Dużą atrakcja cieszy się udostępniony do zwiedzania skarbiec . To tutaj można zobaczyć
1066 „złotych” sztabek odpowiadających 16 tonom złota uzyskanym w ciągu całego czasu
pracy kopalni tj przez ok. 1000 lat. Według wierzeń górniczych złota w kopalni pilnowały
gnomy. Mówiono, że są to górnicy, którzy zginęli niegdyś w podziemnych zawałach.
Zaskoczeniem, ale i frajdą było pokonanie fragmentu trasy po specjalnie przygotowanej
ośmiometrowej zjeżdżalni. Kontynuując wycieczkę przeszliśmy do Sztolni Czarnej Górnej.
Tam największą atrakcją jest jedyny w Polsce podziemny wodospad. Głęboko pod ziemią, w
małej komorze, z wysokości ośmiu metrów, woda spada tuż przed odwiedzającymi.
Zwiedzanie kopalni zakończyliśmy przejazdem kolejką. To była ostatnia atrakcja naszej
wycieczki. Zmęczeni, ale zadowoleni wsiedliśmy do autokarów, by ruszyć w drogę powrotną
do Przeworska.
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