„Karkonosz odwiedził Hradczany…”
Grupa projektowa pod opieką pań: Katarzyny Pawlak, Jolanty Białachowskiej i Agnieszki Fifer w
ramach projektu edukacyjnego podjęła się realizacji ciekawych zadań. Pierwszego dnia uczniowie,
podzieleni na grupy, przygotowywali prezentacje multimedialne na temat zaplanowanych w
programie wycieczkowym miejsc. Były one prezentowane i omawiane przez wszystkich uczestników
projektu. Kolejne dni to już zwiedzanie interesujących zabytków i urokliwych miejsc. Najpierw
uczestnicy wycieczki zwiedzili przepięknie położony ZAMEK CHOJNIK, który został wybudowany na
skalistym szczycie opadającym od południa pionową ścianą. Zamek, choć niewielkich rozmiarów, był
przez swoje położenie niezwykle trudny do zdobycia. Następnie dotarliśmy do Szklarskiej Poręby,
gdzie zostaliśmy zakwaterowani. Następnego dnia czekała na wszystkich niezwykła przygoda,
mianowicie spotkanie ze stolicą Czech – Pragą. Zwiedzaliśmy niezwykły KOMPLEKS PAŁACOWOPARKOWY NA HRADCZANACH, KATEDRĘ ŚW. WITA, przeszliśmy także po słynnym MOŚCIE KAROLA i
zobaczyliśmy ŚCIANĘ JOHNA LENNONA. Kolejnym interesującym miejscem okazał się RYNEK
STAROMIEJSKI oraz PLAC VACLAVA. Wszyscy mieliśmy okazję skosztowania regionalnej potrawy w
praskiej restauracji oraz zakupu czeskich pamiątek. Wieczorny SPEKTAKL PRZY FONTANNIE
KRIZIKOVA wprawił wszystkich w zachwyt, a towarzysząca przedstawieniu muzyka zespołów
Metallica i Scorpions podkreśliła dodatkowo niezwykłość tego widowiska. Trzeci dzień wycieczki to
trudy zdobywania SZCZYTU SZRENICA. Na szlaku mieliśmy okazję podziwiania WODOSPADU
KAMIEŃCZYKA oraz przepięknych górskich widoków. Po powrocie do pensjonatu była możliwość
rozegrania meczu na miejscowym Orliku. Ostatniego dnia przeszliśmy spacerkiem do centrum
Szklarskiej Poręby, by zwiedzić DOMOWĄ HUTĘ SZKŁA, CHATĘ WALOŃSKĄ I MUZEUM ZIEMI z
kolekcją kamieni szlachetnych znalezionych w Karkonoszach. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się
jeszcze przy urokliwym WODOSPADZIE SZKLARKI, a następnie dotarliśmy łagodnym szlakiem do
miejsca zwanego ZŁOTYM WIDOKIEM, skąd podziwialiśmy panoramę gór. Ostatnim punktem
wycieczki było odwiedzenie GROBU KARKONOSZA (DUCHA GÓR) oraz jednej z największych atrakcji
Szklarskiej Poręby – BLOKU SKALNEGO CHYBOTEK, którego powierzchnia styku z podłożem jest o
wiele mniejsza niż ta w najszerszym miejscu, a blok jest tak zrównoważony, że możliwe jest
wprawienie go w ruch wahadłowy. Zmęczeni, ale pełni nowych wrażeń i doświadczeń dotarliśmy do
Budzynia. Uczniowie już planują kolejne wyprawy…

