
Szkolna 3-dniowa wycieczka w Karkonosze 

 

W dniach 20-22 maja odbyła się szkolna wycieczka do Karpacza, w której uczestniczyło 42 

uczniów z naszej szkoły. Wycieczka została zorganizowana przez pana prof. Adama Krynickiego i pana 

prof. Roberta Brzezieckiego.  

Zbiórka odbyła się przed budynkiem ZUS-u o godzinie 6.45. Po 

zajęciu miejsc i sprawdzeniu obecności wyruszyliśmy w drogę. 

Pierwszym punktem naszej wycieczki był Adrspach – skalne 

miasto w  Czechach. Na miejscu zastał nas rzęsisty deszcz. Po 

przeczekaniu ulewy mogliśmy wybrać się na zwiedzanie. Skalne 

miasto to fantastyczny kamienny labirynt wyrzeźbiony siłami 

natury. Rezerwat ten stanowi część Gór Stołowych. Większość 

skał to piaskowce pochodzące z różnych okresów geologicznych, 

możemy również tutaj spotkać kilkaset ciekawych gatunków 

górskiej roślinności, np. modrzyk górski i podbiałek alpejski. Po 

dwugodzinnym zwiedzaniu pojechaliśmy do Karpacza. Pierwszą 

atrakcją był na tor 

saneczkowy. Kilka osób się 

bało, ale ostatecznie 

odważyło się wsiąść do 

saneczek. Gdy wszyscy 

zjechali poszliśmy piechotą pod wodospad Łomniczki. Zmęczeni po 

całym dniu udaliśmy się na zakwaterowanie do schroniska 

"Liczyrzepa" w Karpaczu. Po 

małych problemach z 

ulokowaniem się w schronisku weszliśmy do pokoi i 

rozpakowaliśmy się. Następnie udaliśmy się na przygotowaną dla 

nas w sąsiednim budynku obiadokolację - rosół, kotlety schabowe 

z surówką, ziemniakami oraz kompot. Pomimo, że kolacja była 

bardzo dobra, kilka osób zamówiło sobie jeszcze pyszną pizzę. 

 

Drugiego dnia wstaliśmy wcześnie by naszykować się na czekające 

dla nas śniadanie. O 8.00 wszyscy udaliśmy się na nie. Szwedzki stół 

był pełen jedzenia, każdy znalazł coś dla siebie. Po skończonym 

posiłku wróciliśmy do schroniska. Planem na dzisiejszy dzień było 

zdobycie dwóch szczytów: Pielgrzymów i Słoneczników. Była 

wyjątkowo piękna pogoda. Autokar podwiózł nas pod centrum 

Karpacza, byśmy mogli udać się do Karkonoskiego Parku 

Narodowego i iść zielonym szlakiem na Polanę. Po chwilowym 

załamaniu i kilku małych przerwach udało nam się dotrzeć na Polanę. Później już każdy coraz chętniej 

chciał zdobyć szczyty. Pierwszym były Pielgrzymy - samotne, granitowe pozostałości skalne. Swe 



fantazyjne kształty zawdzięczają długotrwałemu i złożonemu 

procesowi erozyjnemu. Natknąć się na nie można na 

wysokości 1204 m 

n.p.m., gdzie zrobiliśmy 

krótką przerwę oraz 

grupowe zdjęcie. 

Kolejnym szczytem, 

który zdobyliśmy były 

Słoneczniki - jedna 

z wielu granitowych 

form skalnych położonych w Karkonoszach i jednocześnie 

najbardziej widoczna z daleka. Znajduje się ona powyżej 

Wielkiego Stawu, górując nad Karpaczem Górnym i okolicami, 

na wysokości 1423 m n.p.m. Wysokość samych skałek sięga 

12 metrów, na które szliśmy żółtym szlakiem, gdzie były 

resztki śniegu. Ze Słonecznika roztacza się przepiękna 

panorama na wschodnią i północno-wschodnią część 

Karkonoszy.  

Kolejnym celem podróży była Kopa pod Śnieżką, z której 

mieliśmy zjechać wyciągiem. Dzieliło nas do niej 2 godziny 

drogi, niestety ku naszemu rozczarowaniu nie mogliśmy go 

zdobyć, ponieważ jedna z uczennic źle się poczuła i opadła z 

sił. Nie mogąc rozdzielać grupy, wspólnie podjęliśmy decyzję 

o powrocie. Po godzinnym zejściu odpoczęliśmy przy Świątyni 

Wang, gdzie odebrał nas autokar. Mając czas wolny 

skorzystaliśmy by kupić pamiątki w centrum Karpacza. Po 

powrocie zjedliśmy obiadokolację - pomidorową, schabowe z 

surówką, ziemniakami i kompotem. Po posiłku zostały zorganizowane zajęcia integracyjne. Wyczerpani 

po całym dniu poszliśmy spać nieco później niż zwykle. 

Ostatniego dnia wstaliśmy bardzo wcześnie, ponieważ mieliśmy zaplanowane bardzo wczesne śniadanie. 

Po śniadaniu zaczęliśmy się pakować. Trzeba było również pomóc co niektórym kolegom którzy nie mogli 

sobie poradzić z posprzątaniem pokoju. 

O godzinie 9:00 opuściliśmy schronisko i udaliśmy się na 

kolejne zwiedzanie. Pierwszym przystankiem były ruiny zamku 

Chojnik w Sobieszowie. Szliśmy czarnym szlakiem. Szlak ten 

był bardzo trudny i kręty. Ruiny Położone są na wzgórzu 

Chojnik (627m n.p.m.), nad dzielnicą Jeleniej Góry - 

Sobieszowem. Zamek Chojnik wybudowany został w XIV w. 

przez księcia z linii Piastów świdnicko-jaworskich, Bolka II, jako 

jeden z elementów systemu fortyfikacji granic księstwa. Zamek 

jest trwałą ruiną, udostępnioną do zwiedzania. Na dziedzińcu 



pałacowym stoi pręgierz, przy którym wysłuchaliśmy legendy o Kunegundzie, córce zamożnego 

właściciela zamku. O której rękę starało się wielu zacnych rycerzy przybywających na zamek.  

Na zamku, zaczął padać ulewny deszcz, więc postanowiliśmy wrócić szybko czerwonym szlakiem. Cali 

przemoczeni wsiedliśmy do autokaru i wyruszyliśmy w dalszą drogę. Kolejnym celem było zwiedzenie 

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze. Przewodnik opowiadał nam o wystawie, której tematem 

były „Odznaczenia i odznaki w II Rzeczypospolitej z kolekcji Wojciecha Łebka”. Zobaczyliśmy bardzo 

ciekawe odznaki, którym towarzyszyły opowieści. Na koniec przewodnik zadawał nam pytania, na które 

trafnie odpowiadaliśmy. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na godzinnym postoju w McDonaldzie 

oraz braliśmy udział w konkursie muzycznym piosenek disco polo wymyślonym przez p. prof. 

Brzezieckiego. W radosnych nastrojach o godzinie 18.00 wróciliśmy do Sieradza. 

Wycieczka na pewno każdemu utkwi w pamięci. To były mile spędzone dni.  
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