,,Zielona Szkoła” – Kotlina Kłodzka – 8.05 – 12.05.2017
W dniach od 8 do 12 maja 2017 roku, grupa 44 uczniów ze szkoły podstawowej w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Niechcicach wraz z opiekunami: p. M. Lewińską Smuga,
p. E. Więckowską, p. M. Jagiełło oraz p. P. Jagiełło, kierownikiem wycieczki, wybrała się na
Zieloną Szkołę do Kotliny Kłodzkiej.
Naszą wyprawę rozpoczęliśmy od wizyty we wrocławskim zoo, gdzie zwiedziliśmy
największą jego atrakcję - Afrykarium, będące unikatowym na skalę światową kompleksem
przedstawiającym różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Afryki. Mogliśmy
podziwiać zwierzęta zamieszkujące plaże i rafę koralową Morza Czerwonego. Wszystkie
stworzenia zamieszkujące Czarny Ląd bardzo nam się podobały, jednak największą
niespodzianką był spacer szklanym tunelem w towarzystwie przepływających obok nas,
dosłownie na wyciągnięcie ręki płaszczek, rekinów, żółwi morskich czy poruszających się
z niezwykłą gracją i lekkością hipopotamów.
Wieczorem dotarliśmy do malowniczej miejscowości o wdzięcznej nazwie – Młoty – celu
naszej wyprawy. Czekali tam na nas uśmiechnięci gospodarze pensjonatu, śliczne pokoje oraz
pyszne jedzonko.
Po dniu i wieczorze pełnym wrażeń, poranna pobudka dla niektórych była nieprzyjemną
koniecznością. Ale wstać trzeba było, gdyż o godzinie 9.00 udaliśmy się do Kłodzka. Tam
poznaliśmy historię miasta, a w Twierdzy Kłodzkiej, pani przewodnik w ciekawy sposób
opowiedziała o historii fortyfikacji. Z bastionów górujących nad Kłodzkiem mogliśmy
podziwiać panoramę miasta oraz góry otaczające ziemię kłodzką. Nie zabrakło też spaceru
chodnikami kontrminerskimi zwanymi popularnie labiryntami. Z głowami pełnymi wrażeń
wróciliśmy do pensjonatu, gdzie wieczorem opiekunowie zorganizowali dla nas wieczorek
taneczny.
Kolejny dzień zaczął się spacerem po Dusznikach Zdrój, mieście uzdrowiskowym,
położonym nad rzeką Bystrzycą Dusznicką. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od Parku
Zdrojowego,
w którym odwiedziliśmy Dworek im. Fryderyka Chopina oraz wysłuchaliśmy krótkiego
koncertu fortepianowego. Po drodze mijaliśmy kolejne lecznicze źródełka, dywany kwiatowe
oraz liczne fontanny. Spacer po mieście zakończyliśmy przy Muzeum Papiernictwa, gdzie
podziwialiśmy maszyny produkujące papier. Pozostałą część dnia przeznaczyliśmy na
odkrywanie Gór Stołowych. W tym celu przejechaliśmy Drogą Stu Zakrętów i zdobyliśmy,
pokonując 664 kamienne schody najwyższy, płaski jak stół szczyt Szczeliniec (919m). Z góry
mogliśmy podziwiać piękne krajobrazy – panoramę Gór Stołowych, a w czasie całej
wędrówki niesamowite formy skalne. Po tak wyczerpującym dniu czekał nas miły wieczór
przy ognisku. Było pieczenie kiełbasek, śpiewy, tańce oraz gry i zabawy z piłką.
W czwartek zaraz po śniadaniu wyruszyliśmy w drogę do Skalnego Miasta w Czechach,
w którym zobaczyliśmy formy skalne zbudowane z piaskowca płytkowego, malowniczo
i wspaniale wyrzeźbione przez naturę. Niezwykłą atrakcją była przejażdżka łodzią po jeziorze
na terenie Adrapskich Skał. Pośród skalnych form spędziliśmy naprawdę cudowny,
niezapomniany dzień. Mimo zmęczenia wszystkim dopisywały humory, dlatego też

wieczorem (po krótkiej regeneracji w zaciszu hotelowych pokoi), posiedzieliśmy przy
ognisku. Był to czas na podsumowanie dotychczasowych atrakcji, wymianę wrażeń i snucia
planów na dzień następny.
Ostatniego dnia naszego pobytu na Ziemi Kłodzkiej udaliśmy się do Złotego Stoku, gdzie
zwiedziliśmy Kopalnię Złota. Przeszliśmy przez Chodnik Śmierci, skarbiec, laboratorium
alchemika oraz Sztolnię Gertrudy, a także zobaczyliśmy jedyny w Polsce podziemny
wodospad. W czasie wycieczki część trasy zwiedzania przebyliśmy po specjalnie
przygotowanej ośmiometrowej zjeżdżalni oraz wagonikami pasażerskimi.
Czas minął bardzo szybko i choć niektórzy nie raz uronili łezkę z tęsknoty za rodzicami,
ciężko było nam wracać do Niechcic. Mimo wszystko do domów wróciliśmy uśmiechnięci
i zadowoleni, z mnóstwem miłych wspomnień oraz nadzieją, iż w przyszłym roku
powtórzymy naszą przygodę.
Magdalena Jagiełło

