Dnia 18 maja 2015 roku odbyła się wycieczka do Wrocławia klasy IIb gimnazjum z wychowawczynią
p. Ireną Zielińską – organizatorem wyprawy, uczniów klas VIa, VIb oraz klasy I i IIa gimnazjum wraz
z opiekunami: p. Małgorzatą Sierant, p. Aleksandrą Tomicką oraz p. Magdaleną Jagiełło.
Punktualnie o godzinie 6 rano, trochę niewyspani, ale pełni zapału i dobrego humoru wyruszyliśmy do
stolicy Dolnego Śląska. Podróż upłynęła nam w miłej, radosnej atmosferze, a wraz z mijającym
czasem na niebie pojawiło się też upragnione słońce.
Po dotarciu na miejsce udaliśmy się do słynnej Panoramy Racławickiej –wizytówki Wrocławia. To
pierwsze i jedyne zachowane do dziś polskie dzieło tego rodzaju. Zobaczyliśmy też Małą Rotundę,
czyli specjalnie dobudowane pomieszczenie, w którym podziwialiśmy historyczne aspekty bitwy pod
Racławicami.

Kolejnym punktem naszej podróży było ZOO i najważniejsza atrakcja – Afrykarium, które na każdym
kroku zaskakiwało różnorodnością form żyjących tam zwierząt. Szczególnym zainteresowaniem
cieszyły się akwaria: ryby z raf koralowych, tunel wodny, który otaczał zwiedzających, a w nim
przepływające co chwila płaszczki, rekiny i żółwie. Oddzielny akwen przygotowany został dla fok
i pingwinów.

Po tych niesamowitych wrażeniach z nowej części wrocławskiego ZOO, zwiedziliśmy pozostałe
wybiegi. Dużo frajdy sprawiło nam obserwowanie pawianów, żyraf, strusi i słoni.

Po ,,obcowaniu z naturą” przeszliśmy w okolice Hali Stulecia. Tam
przewodnik przybliżył nam ciekawostki związane z budową Hali, iglicą
stojącą w jej pobliżu oraz pokazał ,,tańczące fontanny”.

Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Starego Miasta. Ruszyliśmy
zatem do dzielnicy Wrocławia zwanej Ostrowem Tumskim, gdzie w
stylowej restauracji zjedliśmy obiad, a następnie malowniczymi uliczkami
szliśmy w kierunku Rynku. Po drodze podziwialiśmy: gotycką katedrę św.
Jana Chrzciciela, kościoły NMP na Piasku oraz św. Elżbiety, Barokowe
Ogrody Ossolineum oraz Stare Jatki. Po cudownym spacerze naszym
oczom ukazał się upragniony Rynek. Zwróciliśmy uwagę na
średniowieczny plac targowy, będący obecnie centralną częścią strefy
pieszej, fontanny oraz malownicze kamienice. Warto nadmienić, iż cały czas czuliśmy obecność
Wrocławskich Krasnali

Po dniu pełnym wrażeń ruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Mamy nadzieję, iż ponownie
odwiedzimy wspaniałe miasto – Wrocław.
Magdalena Jagiełło

