
Sprawozdanie z wycieczki do Kotliny Kłodzkiej 
 

Po miesiącach oczekiwań spora grupa uczniów naszej szkoły wraz z trzema opiekunami: panią 

prof. Karoliną Smus, panem prof. Robertem Brzezieckim i panem prof. Adamem Krynickim wybrała się 

na długo wyczekiwaną wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej. 

W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas: 3D, 2D, 1H, 1F, 2G, 1D, 3c, 1L, 2L, jeden uczeń z 

„Mechanika” oraz 3 uczennice z „Jagiellończyka”. 

Wycieczka w trwała 3 dni. Rozpoczęła się w środę rano 5 czerwca 2013 r. i zakończyła pod 

wieczór 7 czerwca w piątek.  

Zbiórka zorganizowana została tradycyjnie przed budynkiem ZUS. Droga do Kotliny Kłodzkiej nie 

jest tak daleka, zaledwie 250 km od Sieradza, dlatego zbiórkę zorganizowano troszeczkę później niż 

zwykle, czyli o 7:45. Jechaliśmy nowo wybudowaną obwodnicą Wrocławia, która bardzo skróciła naszą 

drogę. 

Wyjechaliśmy o godz. 8.00. Zatrzymywaliśmy się po drodze dwa razy, by wyprostować kości oraz 

naturalnie - toaleta.  

Na pierwszy planowany punkt programu dotarliśmy w południe. Było to największe miasto Kotliny 

Kłodzkiej, trzydziesto tysięczne Kłodzko. Trochę się rozpadało ale nikt z nas z cukru nie był, więc 

wyskoczyliśmy z autokaru na podbój miasta. Zanim jednak udaliśmy się na zwiedzanie Twierdzy i 

Starego Rynku, po drodze spotkała nas współwłaścicielka tutejszego Muzeum Minerałów i zaprosiła na 

bezpłatne zwiedzanie okazów. Skorzystaliśmy bardzo chętnie, gdyż zwiedzanie było dodatkowo wraz z 

przewodnikiem, a do wejścia na Twierdzę mieliśmy jeszcze około godziny czasu. Podzieliliśmy się na 

dwie grupy: jedną grupę oprowadzał doświadczony zbieracz i znawca minerałów, drugą właśnie ta pani, 

która nas zaprosiła do muzeum. Okazało się, że pani byłą „mało douczona i opowiadała nam bajki z 

kosmosu”. Na szczęście pan przewodnik był bardziej kompetentny i ciekawie opowiadał nam o swoich 

zbiorach. Zobaczyliśmy wiele odmian kamieni, np. diamenty, złoto, miki, meteoryty (które można znaleźć 

na Saharze i Antarktydzie), itp.  

O godzinie 14 udaliśmy się na zwiedzanie Twierdzy. Po otrzymaniu biletów wstępu, naszym 

oczom ukazała się sympatyczna, ubrana w pruski mundur przewodniczka Malwina. Przedstawiła nam 

wiele interesujących faktów z życia oficerów z XVIII w. Dowiedzieliśmy się o popularnym w tamtych 

czasach zawodzie - markietanki, której zadaniem było opiekowanie się rannymi żołnierzami. Opieka 

polegała na parzeniu ziółek i „ryćkaniu się w krzakach” z potencjalnymi pruskimi mundurowymi.  

Następnie udaliśmy się do pięknego uzdrowiska w Polanicy-Zdrój, w którym skosztowaliśmy wody 

o działaniu leczniczym. Były to wodorowęglanowe wody głębinowe „Wielka Pieniawa”, które pozytywnie 

wpływają na układ pokarmowy i łagodzą wiele innych dolegliwości. Przeszliśmy się po parku zdrojowym, 

zobaczyliśmy Amfiteatr, Sanatorium, fontannę i wielką granitową kulę. Wychodząc z zielonego parku 

weszliśmy do nowo wybudowanego parku szachowego. Była tutaj wielka szachownica o wymiarach 8m 

na 8m zbudowana z kostki granitowej. Z racji, iż kropił wcześniej deszcz nie było pionków do gry, więc 

pan prof. Krynicki zaproponował abyśmy zagrali „żywymi pionkami”, czyli sobą. Poustawialiśmy się na 

szachownicy w dwie drużyny i zagraliśmy w warcaby. Było bardzo wesoło.  



Później wybraliśmy się na tor saneczkowy. Niestety było za mokro - pogoda uniemożliwiała 

korzystanie z tej atrakcji. Wróciliśmy do autokaru i pojechaliśmy w stronę Kudowy-Zdrój na 

zakwaterowanie do pensjonatu „AZALIA”, położonego na ulicy Leśnej 36. Z pozoru piękny, duży dom, a 

co tak naprawdę krył, wiedzą tylko uczestnicy wycieczki. Po godzinie chaosu, każdy miał już wybrane 

swoje miejsce, w którym miał spędzić kolejne 2 dni. Tak minął pierwszy dzień wycieczki.  

Kolejny dzień rozpoczął się śniadaniem o godzinie 8. Wszyscy wypoczęci, gotowi do dalszego 

zwiedzania wyruszyli do miejscowości Karłów. Zatrzymaliśmy się na parkingu i w dalszą drogę udaliśmy 

się na piechotę. Szliśmy na Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.). Na szczyt prowadziło 665 morderczych 

schodów wytyczonych zielonym szlakiem. Po wejściu na samą górę na tarasie widokowym pan prof. 

Krynicki opowiedział nam najważniejsze informacje o Sudetach, Górach Stołowych i samym Szczelińcu. 

Następnie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie grupowe i zaczęliśmy schodzić żółtym szlakiem, który był 

znacznie trudniejszy, chociaż ciekawszy. Podczas schodzenia, jedna z uczestniczek wycieczki źle 

stąpnęła i skręciła nogę w kostce. Trzeba było zmienić naszą trasę marszu. Wkrótce zatrzymaliśmy się 

koło przygranicznego obiektu wojskowego, do którego przyjechał po nas autokar i zabrał nas do Kudowy. 

Po południu udaliśmy się w 3 kilometrową trasę do Kaplicy Czaszek w Czeremnej. Było to bardzo 

ciekawe miejsce. Dowiedzieliśmy się tam wielu interesujących rzeczy. Chociaż czekaliśmy na wejście 

godzinę czasu, to po wejściu do środka kaplicy stwierdziliśmy, że było warto. Kaplica została 

wybudowana w 1786 r. przez czeskiego Księdza Wacława Tomaszka. Wchodząc do środka widać było 

na ścianach i suficie same czaszki oraz dwie figurki aniołów. Po lewej stronie kaplicy anioł z wagą, a po 

prawej anioł z trąbą. Trzy tysiące ciasno ułożonych czaszek i kości ludzkich, ofiar wojen oraz epidemii 

chorób zakaźnych. Na ołtarzu jednak ułożone były najciekawsze czaszki; czaszka Mongoła, Tatara, 

Sołtysa, a także jego żony, którzy zginęli śmiercią tragiczną. On od postrzału w głowę, a ona od wbicia w 

nią szabli. Po tak udanym, choć męczącym dniu w końcu udaliśmy się do pensjonatu na obiadokolację. 

O godzinie 20 wybraliśmy się na wieczorny spacer po Kudowie Zdroju. Park Zdrojowy kusi wieloma 

atrakcjami. Naszą, w ten wieczór była oczywiście wciągająca gra w warcaby na szachownicy wykonanej 

z kostki brukowej. Znowu byliśmy pionkami w grze i naprawdę bardzo miło spędziliśmy czas. Tak dobiegł 

końca kolejny dzień.  

Ostatniego dnia, śniadanie zjedliśmy trochę wcześniej o 7.30, gdyż musieliśmy zdążyć na 

zarezerwowany dla nas czas wejścia do podziemnego miasta w Osówce. Po śniadaniu spakowaliśmy się 

i wykwaterowaliśmy z pensjonatu. Po drodze zatrzymaliśmy się na krótko w Wambierzycach, w 

sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. To tutaj w XII wieku niewidomemu Janowi objawiła 

się Matka Boża i dzięki temu odzyskał wzrok. Pan prof. Krynicki opowiedział nam kilka ciekawostek 

związanych z tym miejscem. Następnie w pośpiechu udaliśmy się w dalszą drogę.  

W końcu dotarliśmy do ostatniego punktu naszej wycieczki - tajemniczych podziemi miasta 

Osówka. Największej na Dolnym Śląsku kwatery Adolfa Hitlera. Zanim weszliśmy do podziemnych 

labiryntów każdy z nas wybrał i założył sobie kask na głowę. Kaski były w trzech kolorach: białym, 

czerwonym i żółtym. Nikt nie chciał założyć żółtego, gdyż według opowiadań pana prof. Krynickiego żółty 

kask noszą górnicy, którzy wynoszą z kopalni nieczystości.  



Wchodząc do podziemi wyczuwalny był straszny chłód, było ciemno i mokro. Pan przewodnik 

bardzo wszystkich nas zainteresował swoim opowiadaniem o tym miejscu. Wszyscy go z uwagą 

słuchaliśmy. W podziemiach spędziliśmy prawie dwie godziny, więc zimno naprawdę dało nam się we 

znaki. Jak wychodziliśmy na powierzchnię uderzyła nas fala gorącego powietrza. Zrobiło się bardzo 

ciepło. Pogoda w ten ostatni dzień naprawdę dopisała. Niestety dla siedzących z tyłu w autobusie podróż 

była męcząca – popsuła się klima.  

W drodze powrotnej do Sieradza musiał być oczywiście oczekiwany przez wszystkich postój 

w McDonald’s. 

O 18 dotarliśmy szczęśliwie do Sieradza. Wszyscy zmęczeni podróżą pożegnaliśmy się 

i udaliśmy się do domów.  

Ania Wolak 3D 

 


