
Wycieczka w Góry Sowie   8-10.06.2015 r.  

 

Dnia 8 czerwca 35 uczniów naszej szkoły (a także 

kilkoro uczniów spoza niej :) ) pojechało na wycieczkę w Góry 

Sowie. Wycieczka została zorganizowana przez pana prof. 

Adama Krynickiego oraz pana prof. Roberta Brzezieckiego. 

Wyjazd miał miejsce ok. godziny 8:00 spod budynku ZUS-u. 

 

Pierwszym punktem naszej podróży był Wałbrzych, a 

konkretnie malowniczo usytuowany w nim Zamek Książ. 

Zwiedzanie rozpoczęliśmy ok. godziny 11:00. Po zamku 

oprowadzał nas przewodnik, od którego dowiedzieliśmy się 

wielu ciekawych rzeczy na temat historii zamku oraz jego 

mieszkańców. Na koniec zwiedzania każdy z nas miał okazję 

dotknąć skałki szczęścia (zlepieńca kulmowego). Skała ta liczy 

wiele milionów lat i zgodnie z tradycją kumuluje w sobie 

energię, która sprawia, że wypowiedziane przy niej życzenia 

spełniają się (dla zwiększenia mocy tej energii i w zależności 

od życzenia należy dotknąć skały lewą, prawą bądź obiema 

dłońmi. 

Z zamku pojechaliśmy do znajdującej się niedaleko 

Palmiarni, gdzie mogliśmy podziwiać 12-metrowe palmy 

daktylowe, „ogródek kaktusowy” z olbrzymimi agawami 

amerykańskimi oraz wiele innych egzotycznych roślin. Z 

Wałbrzycha wybraliśmy się na zwiedzanie miejscowości 

uzdrowiskowej Szczawno-Zdrój, gdzie chętni w pijalni wód 

mineralnych mogli spróbować leczniczych wód (szczaw) 

takich jak Mieszko, Anka, Marta, Dąbrówka czy Młynarz. 

Stamtąd pojechaliśmy do  schroniska młodzieżowego w 

Świdnicy. Po zakwaterowaniu czekała nas jeszcze jedna 

atrakcja. Była to gra terenowa, polegająca na znalezieniu 

zaznaczonych na mapie punktów znajdujących się w mieście 

(jak zawsze pan prof. Krynicki zadbał o to żeby nikt nie 

ściągał, ponieważ każda drużyna miała inną mapkę :) ). Mimo 

niewielkich trudności wszystkim drużynom udało się wykonać zadanie w całości. W nagrodę po 



zakończeniu gry mieliśmy dużo czasu wolnego, który każdy 

mógł dowolnie wykorzystać.  

W drugim dniu naszej wycieczki mieliśmy 

zaplanowane m.in. wejście na Wielką Sowę (1015m n.p.m.). 

Mimo deszczu, niskiej temperatury i wiatru wszyscy 

weszliśmy na najwyższy szczyt Gór Sowich. Kiedy mokrzy 

i zmarznięci, ale jednocześnie szczęśliwi, że mamy to już za 

sobą, dotarliśmy do autobusu czekała na nas kolejna atrakcja, 

jaką było zwiedzanie kopalni w Nowej Rudzie. Najpierw 

zostaliśmy oprowadzeni po muzeum, gdzie mogliśmy 

zobaczyć wiele ciekawych eksponatów oraz nauczyć się jak 

w razie niebezpieczeństwa prawidłowo ewakuować górników 

z kopalni. Później przyszedł czas na zwiedzanie samej 

kopalni. Przez całą podziemną trasę towarzyszył nam Duszek, 

który bardzo skutecznie napędzał wszystkim strachu (głównie 

żeńskiej części wycieczki :) ). Mieliśmy też okazję spotkać 

Górnika Elektryka i przejechać się podziemną kolejką, 

zupełnie jak prawdziwi górnicy! Po zwiedzaniu kopalni 

wróciliśmy do schroniska na obiadokolację, po której do końca 

wieczoru mogliśmy odpoczywać i zbierać energię na następny 

dzień. 

Ostatniego dnia podróży po śniadaniu i wykwaterowaniu 

wyruszyliśmy do Wrocławia. Niestety droga nie obyła się bez 

nieprzyjemnych niespodzianek. Kilka kilometrów przed 

Wrocławiem w okno naszego autobusu uderzył kamyk (wypadł 

spod kosiarki działającej na poboczu), który zbił szybę. Na 

szczęście nikomu nic się nie stało, ponieważ szyby były 

podwójne. Po przybyciu policji i przeprowadzeniu 

wymaganych w takim przypadku czynności, mogliśmy ruszyć 

w dalszą drogę. We Wrocławiu czekał na nas rejs statkiem po 

Odrze, podczas którego mogliśmy zobaczyć m.in. budynki 

Politechniki Wrocławskiej, ZOO, most Pokoju, czy most 

Grunwaldzki. Po rejsie mieliśmy czas wolny, który większość 



z nas przeznaczyła na zwiedzanie niezwykle malowniczego 

wrocławskiego rynku. Około godziny 16:00 wyjechaliśmy z 

Wrocławia stronę Sieradza.  

Mimo niezbyt sprzyjającej pogody oraz „wypadku” z 

szybą wycieczkę należy zaliczyć do bardzo udanych.  

Mieliśmy możliwość zobaczenia wielu ciekawych i 

atrakcyjnych miejsc,   mogliśmy poznać piękno naszego 

kraju. Na pewno ten wyjazd pozostawi w naszej pamięci 

wspaniałe wspomnienia. 

oprac.: Aleksandra Wlazły 2D 

 

 

Uczestnicy wycieczki: 
Jaros Klaudia   1D 

Kołodziejczak Martyna  1D 

Anna Rymarz   1D 

Żaneta Wolska   1D 

Martyna Olszewska  1M 

Gołdyn Daria   1G 

Fornalczyk Ola   1G 

Pełka Marta   1H 

Owczarek Klaudia  1H 

Wójtowicz Joanna  1H 

Gryglak Barbara  1H 

Marczewska Julita  1H 

Jaros Magdalena  2D 

Katarzyniak Jesika  2D 

Wlazły Ola   2D 

Rymarz Magdalena  2D 

Przybyłek Katarzyna  2D 

Świniarski Jakub  2D 

Pawlak Monika   2D 

Jasiak Katarzyna  2D 

Świniarska Angelika  2D 

Andrzaszyk Karolina  2D 

Hałubiec Angelika  2H 

Grafińska Ola   2H 

Gruszczyńska Anna  2H 

Zarębska Karolina  2H 

Czapska Natalia  2L 

Pelizg Paulina   2L 

Witczak Magda   2L 

Łazuchiewicz Karol  2T 

Kuciapa Szymon  2T 

Jurewicz Przemek  2T 

Włodarczyk Maksymilian 2T 

Andrych Tomasz  3G 

Grochulski Dawid  3H 

Zagłoba Igor   3L 

Kowalski Marceli  3L 

Sibirska Patrycja  3L 

Walczak Patrycja  3L 

Kolińska Ewelina  3L 

 
 
 


