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Skalne Miasto-Krzeszów-Książ

Dnia 7 maja 2018 r., około godziny 7:30, klasy 2C i 3C oraz kilka osób z
klasy 3A wyruszyło na dwudniową wycieczkę. Towarzyszyli nam
nauczyciele: pani Anna Borowiec, pan Bogusław Bondzior oraz pan Leopold
Stefanek.
 
Około godziny 10 dotarliśmy do pierwszego celu naszej wycieczki - do
Skalnego Miasta w Adrspach, które znajduje się za granicami naszego kraju,
w Czechach. Podczas wędrówki podziwialiśmy liczne okazy przyrody i
wspólnie pogłębialiśmy naszą wiedzę, na zmianę czytając ciekawostki o
konkretnych obiektach. Po zwiedzaniu znalazł się też czas na odpoczynek,
zjedzenie obiadu i kupienie czeskich smakołyków. 

Następnie wyruszyliśmy do Krzeszowa, aby tam zwiedzić barokową
Bazylikę, która słynie ze wspaniałych fresków i zdobień. Zanim weszliśmy
do środka, przewodnik zaprowadził nas do kościoła pod wezwaniem Św.
Józefa, który zdobią przepiękne malowidła ścienne. Mieliśmy przyjemność
posłuchać o ich autorze i symbolice. Później weszliśmy do głównej bazyliki,
a stamtąd do Mauzoleum Piastów Śląskich. Późnym popołudniem
zakwaterowaliśmy się w naszym ośrodku „Zacisze Trzech Gór” w Jedlinie-
Zdrój i głodni udaliśmy się na obiadokolację. 

Wieczorem świetnie bawiliśmy się na świeżym powietrzu grając w
kalambury, karty i badmintona. Tuż przed pójściem spać wysłuchaliśmy
jeszcze wykładu z dziedziny astronomii, który został poprowadzony przez
pana Stefanka.

Drugiego dnia o godzinie 8 zjedliśmy śniadanie, a zaraz po nim, spakowani i
pełni sił wyjechaliśmy do Kamiennej Góry. Tam uczestniczyliśmy w
projekcie Arado - odwiedziliśmy zaginione laboratorium Hitlera spacerując
podziemną trasą turystyczną. Przeszliśmy około kilometra sztolnią a
przewodnik opowiadał o powstaniu korytarzy i broni.

Następnie udaliśmy się do zamku Książ, który był naszym ostatnim
punktem wycieczki. Podzieleni na 2 grupy wyruszyliśmy z przewodnikiem
na zwiedzanie. Na początku wysłuchaliśmy półgodzinnej lekcji pt.: „Losy
rodu Hochbergów”, a później odwiedziliśmy sale i pokoje, w których
przebywali Hochbergowie. 

Potem mieliśmy czas na odpoczynek i zjedzenie obiadu. Około godziny 15
wyjechaliśmy do Legnicy i po 2 godzinach byliśmy już w domach.

Wycieczka była bardzo udana, a spędzony podczas niej czas będzie przez
nas długo pamiętany. Szkoda, że tak krótko trwała.

Małgorzata Jurczyk, kl. 3C
Bartek Zysnarski, kl. 2C

Fot.:

Fot.:

Fot.:

P. Anna Borowiec

P. Anna Borowiec

P. Anna Borowiec
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AMSTERDAM, SZKOCJA

Dnia 14 maja 2018 roku o godzinie 21:00 wyruszyliśmy na
szkolną wycieczkę objazdową. Całą, pierwszą noc
przespaliśmy w autokarze, jadąc do Amsterdamu. 

Około godziny 8 rano następnego dnia dotarliśmy do
wyznaczonego miejsca. Naszym oczom ukazały się mury
tego, jakże pięknego miasta liczącego około 800 tysięcy
mieszkańców. Pierwszą atrakcją, z której skorzystaliśmy
było przepłynięcie łódką kanałami wodnymi Amsterdamu.
Podczas rejsu mogliśmy podziwiać malowniczą dzielnicę
Jordaan, słynącą z galerii artystycznych. Ujrzeliśmy także
port amsterdamski oraz przepiękny dworzec - Amsterdam
Centraal. Kolejnym puntem wycieczki był spacer z
przewodnikiem. Mieliśmy okazję obejrzeć plac Dam z
pałacem królewskim, Begijnhof, Westerkerk i
Oudekerk.Następnie w czasie wolnym można było
skosztować np.: amsterdamskich frytek lub sera.

Około godziny 16:30 musieliśmy wyjechać z Amsterdamu,
aby zdążyć na prom o godzinie 17:30. Niestety nastąpiły
problemy techniczne i wypłynęliśmy około godziny 21:30.
Tę noc spędziliśmy na promie w czteroosobowych
kajutach. Następnego ranka o godzinie 10:00 poszliśmy na
bardzo syte śniadanie na promie. 

Po godzinie 15:30 dotarliśmy do wybrzeża Wielkiej
Brytanii, miasta Newcastle. Następne cztery godziny zajął
nam dojazd do Szkocji, a potem zakwaterowanie u rodzin.
Tam dostaliśmy obiadokację oraz deser. Mogliśmy się
wyspać i tym samym zregenerować siły do ponownego
zwiedzania.

O godzinie 7:00, dnia 17 maja 2018 roku obudziliśmy się i
zjedliśmy pożywne śniadanie, a o godzinie 8:00 byliśmy
już gotowi do długiej, dalekiej podróży. W czasie tej
wycieczki odwiedziliśmy Fort William, Glencoe –
najgłębszy wąwóz w Szkocji, tam też ujrzeliśmy trzy
niemal identyczne góry zwane „Three Sisters”. Niedaleko
od tego miejsca znajdowała się sceneria czarodziejskiej
szkoły Hogwarth z filmu Harry Potter. Później znaleźliśmy
się nad pełnym oceanem w okolicach Loch Morar –
najgłębszego jeziora w Szkocji. Odwiedziliśmy także
krainę słynnego Rob Roya – Trossachs. Około godziny
20:00 powróciliśmy do szkockich domów na
obiadokolację i nocleg.

Ignacy Kosiorowski, kl. 3B

Fot.: Julia Lisik, kl. 2A

Fot.: Pani Elżbieta Masztalerz

Fot.: Julia Lisik, kl. 2A

Fot.: Pani Elżbieta Masztalerz

Fot.: Julia Lisik, kl. 2A
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SZKOCJA, ANGLIA

CD wycieczki.
Kolejny dzień spędziliśmy w stolicy Szkocji – Edynburgu. Zobaczyliśmy
wiele ciekawych miejsc: Hollyood Palace, Nowy Parlament, Edinburgh
Castle, Katedrę St, Gile’s i Muzeum Szkockiej Whisky.

Po długim nocnym przejeździe przybyliśmy do Londynu. Nie zabrakło nas w
St. Jame’s Park, Muzeum Historii Naturalnej i British Museum. Pod koniec
dnia wybraliśmy się na spacer, podczas którego mieliśmy okazję zobaczyć
Tower Bridge.

Dzięki pięknej pogodzie mogliśmy zobaczyć najsłynniejsze miejsca
Londynu. Tower of London, rzekę Tamizę, London Bridge, Katedrę Św.
Pawła, Big Ben, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Lancaster Square
oraz Galerię Narodową, w której mogliśmy podziwiać słynne Słoneczniki
Vincenta van Gogha. Na koniec wycieczki odwiedziliśmy niezwykle
kolorową i pełną życia dzielnicę Londynu, czyli China Town.

Następnie musieliśmy się pożegnać z Wielką Brytanią i wyruszyć w długą
podróż powrotną do domu.

Julia Bach, kl. 3A

SZLAKIEM JANA PAWŁA II

12 maja odbyła się XII wycieczka „Szlakiem Jana Pawła II” zorganizowana
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, w której miało okazję uczestniczyć
pięć osób z naszej szkoły. Trwała trzy dni.
W sobotę, 12 maja wyjechaliśmy spod Siedziby TPD w Legnicy al. Orła
Białego 2 i zmierzyliśmy  w kierunku Krakowa. 

Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Łagiewnikach i Centrum Jana Pawła II. Następnie udaliśmy się do Kalwarii
Zebrzydowskiej, gdzie zakwaterowaliśmy się w Domu Pielgrzyma. Później
czekała nas obiadokolacja oraz spacer po dróżkach kalwaryjnych.

Niedziela, był to dzień pełen wrażeń. Zaraz po śniadaniu pojechaliśmy do
Parku Rozrywki w Inwałdzie, gdzie spędziliśmy trzy godziny i korzystaliśmy
z dostępnych atrakcji. Później czekało nas zwiedzanie Wadowic, czyli
rodzinnego miasta Papieża Polaka. Zobaczyliśmy Rynek, Kościół – gdzie
młody Karol Wojtyła przyjął Chrzest i Pierwszą Komunię Świętą oraz
Muzeum Jana Pawła II.

Ostatniego dnia, zaraz po wykwaterowaniu z Domu Pielgrzyma od razu
ruszyliśmy w stronę Krakowa. Był to ostatni punkt naszej wycieczki.
Zwiedziliśmy Wawel – Dziedziniec, Katedrę, groby królewskie oraz dzwon
Zygmunta. Zobaczyliśmy także Rynek Krakowski, Sukiennice i Pomnik
Adama Mickiewicza. Zostało nam także chwilę czasu na czas wolny. 

Po całym dniu spędzonym w dawnej stolicy Polski wróciliśmy do Legnicy.
Powrót był planowany około godziny 22. Była to bardzo udana wycieczka.
Najbardziej ze wszystkiego spodobało mi się w Krakowie. Jest to naprawdę
piękne miasto i na pewno jeszcze tam wrócę.

Natalia Mackiewicz kL. 3A

Fot.: E. M. Fot.: E. M.

Fot.: J. Lisik Fot.: E. M.

Fot.: Julia Lisik Fot.: E. M.

PROJEKT
Naszym ostatnim tematem projektu na zajęciach
artystycznych był land art - czyli sztuka
wykorzystująca piękno natury. 

Mieliśmy stworzyć własne dzieło z
wykorzystaniem materiałów, które znajdziemy w
przyrodzie. Do naszej pracy zainspirował nas
nasz ulubiony wiedeński malarz secesyjny -
Gustav Klimt. Postanowiłyśmy odtworzyć jego
najbardziej znany obraz - "Pocałunek". 

Na kartonowym wieku pudełka namalowałyśmy
farbami sylwetki zakochanych, a następnie,
wzorując się na oryginalnych zdobieniach,
przykleiłyśmy różnego rodzaju rośliny na 
ubraniach i u stóp postaci. 

Naszą pracę można było zobaczyć na korytarzu
przy sali 11 i 12 :---)

Hanna Baranowska i Julia Ficer, kl. 2A F.: zbiory TWP
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