Zielona szkoła w Borowiach
W dniach od 22 maja do 25 maja 2017r. uczniowie klas 4b, 4c i 5b wraz
z wychowawczyniami wyjechali na czterodniową wycieczkę do Borowic koło Karpacza. Było
fantastycznie!
Punktualnie o godzinie 8.00 podjechał po nas autokar. Zapakowaliśmy bagaże
i wyjechaliśmy w góry. W drodze do Borowic pani Asia opowiedziała nam dwie legendy:
o „Księżniczce Kunegundzie z zamku Chojnik” oraz „Karkonoszu – Duchu Gór”. Po
zakwaterowaniu w swoich pokojach wyszliśmy na pierwszą wyprawę. Odwiedziliśmy Leśny
Cmentarzyk pomordowanych jeńców II wojny światowej, którzy zginęli przy budowie
Drogi Sudeckiej. Przewodniczący klas zapalili znicz, a wszyscy minutą ciszy uczciliśmy ich
pamięć. Ruszyliśmy dalej. Doszliśmy do Szwedzkich Skał. Widok był niesamowity.
Po odpoczynku wróciliśmy do naszego ośrodka na obiadokolację.
Drugiego dnia po śniadaniu odbyły się lekcje na świeżym powietrzu. Po lekcjach
spakowaliśmy plecaki i wyruszyliśmy na wycieczkę. Tym razem zobaczyliśmy Wodospad
Podgórnej. Podgórna to górski potok wypływający ze środkowej części stoku Głównego
Grzbietu Karkonoszy. Podpływa do wodospadu krótkim, pięknym wąwozem o skalistym
podłożu. Woda opada trójstopniowo z wysokości 10 metrów. Dookoła rośnie wspaniały stary
las. Następnym punktem naszej wyprawy był Złoty Widok w Przesiece. Centralny punkt wsi
zawdzięcza swą nazwę wspaniałemu widokowi na wschodnią część Karkonoszy, Pogórze
i Kotlinę Jeleniogórską. Zobaczyliśmy również Waloński Kamień o wysokości 2,5m. Krótką
historię o Walońskich Poszukiwaczach Skarbów opowiedziała nam pani Asia. Po odpoczynku
ruszyliśmy do naszego tymczasowego domu na obiad. Po obiedzie zagraliśmy
w podchody. Wszyscy świetnie się bawiliśmy. Po powrocie z podchodów czekało już na nas
rozpalone ognisko, a przy nim pyszne kiełbaski. Dalszą część wieczoru spędziliśmy na placu
zabaw, a także graliśmy w piłkę nożną i siatkówkę. Było super!
Trzeciego dnia, tuż po śniadaniu, przyjechał po nas przewodnik turystyki górskiej.
Tego dnia czekała nas wyprawa życia. Mieliśmy do pokonania aż 16 kilometrów. Jak się
okazało, dla takich widoków i w takim towarzystwie można przejść nawet więcej!
Odwiedziliśmy dwa schroniska turystyczne: Samotnię i Strzechę Akademicką. Weszliśmy
na wysokość 1258 metrów nad poziomem morza! (dla porównania najwyższy punkt
Wrocławia to 156 metrów n.p.m.).Wysoko w górach leżał śnieg, a temperatura wynosiła
2 stopnie Celsjusza. Oczywiście byliśmy przygotowani na każda pogodę. Zrobiliśmy
pamiątkowe zdjęcia, a także dostaliśmy pieczątki do naszych książeczek GOT.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Karpaczu przy Świątyni Wang, która stanowi
bezcenne dzieło sztuki. Jest najstarszym drewnianym kościołem w Polsce. Kościół
zbudowany został na przełomie XII i XIII wieku w Norwegii w miejscowości Vang. Na
przełomie XIX wieku zakupił go król Prus, został rozebrany i przewieziony początkowo do
Berlina, a następnie do Karpacza Górnego, gdzie do dziś pełni swą sakralną funkcję. W czasie
wolnym kupiliśmy pamiątki, wysłaliśmy pocztówki do swoich domów. Po powrocie,
pysznym obiedzie i odpoczynku odzyskaliśmy siły. Czekała na nas dyskoteka. Przy świetnej
muzyce bawiliśmy się do 21.30.
Rano wypoczęci i zadowoleni usiedliśmy do lekcji. Po ich zakończeniu wyruszyliśmy
na ostatnią naszą wycieczkę. Tym razem odwiedziliśmy Kaplicę św. Anny w Sosnówce.
Tutaj zapoznaliśmy się z legendą, która mówi, że „kto siedem razy okrąży Kaplicę,

napełniwszy wcześniej usta wodą z Cudownego Źródła, ten może liczyć na powodzenie
w miłości”. Niektórzy z nas, aby mieć duże powodzenie, okrążyli Kaplicę nie siedem,
a czternaście razy…;) Przezorny zawsze ubezpieczony!;) Po powrocie i obiedzie
zapakowaliśmy nasze walizki do autokaru. Wyruszyliśmy do Wrocławia. Tam czekali na nas
stęsknieni rodzice.
To była piękna wyprawa. Byliśmy dzielni i wytrwali. Z pewnością wybierzemy się jeszcze na
niejedną wycieczkę.
Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją, która potwierdzi, jak wiele cudownych rzeczy
widzieliśmy i jak wspaniale się bawiliśmy.
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