Wycieczka klas drugich, Wrocław 12 – 14 maja 2008
Dnia 12.05.2008 roku o godzinie 5.15 uczniowie klas II wraz z opiekunami :
panią Barbarą Piątek-Matlas,

Magdaleną

Szczotką,

Aliną Jakubiec

i Agnieszką Piątek zebrali się przed budynkiem OSP w Wieprzu, by wyruszyć
na trzydniową wycieczkę do Wrocławia.
Rozespani zasiedliśmy do autokaru, podstawionego w centrum Wieprza
i wyruszyliśmy w drogę. Po pięciogodzinnej podróży, dotarliśmy na miejsce.
Oczekując na przewodnika udaliśmy się do Galerii Dominikańskiej. O godzinie
11.45 wraz z przewodnikiem odbyliśmy rejs statkiem po Odrze, który trwał
1,5h. Grzejąc się w słońcu, podziwialiśmy piękną panoramę Wrocławia
i robiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Potem, ok. godz. 13:45 zwiedzaliśmy Ostrów
Tumski, Wyspy Odrzańskie oraz wspaniały Ogród Botaniczny, w którym rosło
wiele niespotykanych gatunków roślin. Był bardzo piękny i wszyscy byliśmy
nim zachwyceni. Następnie mieliśmy ok. 1 godz. przerwy, aby napełnić nasze
brzuchy. Pełni sił po krótkiej przerwie, udaliśmy się zobaczyć Panoramę
Racławicką – wspaniały, olbrzymi, trójwymiarowy obraz, przedstawiający
historyczne wydarzenie – bitwę pod Racławicami. Zrobił on na nas piorunujące
wrażenie, ponieważ był bardzo realistyczny. Miał 15 m wysokości i 120 m
szerokości. Po obejrzeniu fascynującego dzieła, udaliśmy się do schroniska. Po
zakwaterowaniu zjedliśmy kolację i zmęczeni poszliśmy spać. Pierwszy dzień
naszego pobytu we Wrocławiu minął wspaniale i przyniósł nam wiele
wspaniałych wrażeń.
Drugiego dnia obudziliśmy się ok. 6:30, zjedliśmy śniadanie
i wyruszyliśmy na zwiedzanie miasta. Wraz z panem przewodnikiem
spotkaliśmy się przy autokarze. Naszą wędrówkę zaczęliśmy od Uniwersytetu
Wrocławskiego. Zwiedziliśmy w nim Aulę Leopoldyńską z pięknymi
malowidłami na suficie oraz wiele innych, bardzo ciekawych miejsc. Następnie
powędrowaliśmy na Rynek, potem na Plac Solny i w końcu na Przedmieście

Świdnickie. Na Rynku szczególnie spodobały nam się ślicznie pomalowane
kolorowe kamienice.
W końcu nadeszła oczekiwana dla wszystkich, no i zasłużona chwila – czas na
odpoczynek. W tym czasie przebywaliśmy w Galerii Dominikańskiej, jedliśmy
obiad, spacerowaliśmy oraz kupowaliśmy pamiątki. Następnie w godzinach
15-16:30 odbyliśmy podróż po pięknym Starym Mieście.
Podczas całodziennego zwiedzania Wrocławia towarzyszyły nam dziesiątki
malutkich krasnoludków, które porozstawiane są po całym mieście, a każdy
przedstawia coś innego.
Ok. godz. 17:00 dotarliśmy do schroniska, umyliśmy się, zjedliśmy pyszną
kolację i odpoczęliśmy, by o godz. 21:00 wyruszyć na nocne zwiedzanie
Wrocławia. To było niezapomniane przeżycie. Wrocław nocą jest prześliczny.
Spacerowaliśmy po Ostrowie Tumskim i Starym Mieście. Wszystkie kamienice
i pomniki były bardzo ładnie oświetlone, a nad nimi królowała piękna katedra.
Duże wrażenie zrobiło na nas oświetlenie mostów wrocławskich, każdy
odznaczał się innym kolorem, wcale nie trzeba było pamiętać nazwy mostu
wystarczyło zapamiętać kolor. Po 2-godzinnym zwiedzaniu, bardzo śpiący
\i zmęczeni dotarliśmy do schroniska, od razu poszliśmy do naszych pokoi
i w mgnieniu oka zasnęliśmy.
Dzień trzeci (zresztą jak pozostałe) był bardzo ciekawy. Po śniadaniu, ok.
godz. 9:00 wymeldowaliśmy się z ośrodka i spakowani wyruszyliśmy do Parku
Szczytnickiego, bardzo ładnego miejsca z wieloma pięknymi okazami drzew
i krzewów. Następnie poszliśmy do Ogrodu Japońskiego, który spodobał nam
się najbardziej. Pan przewodnik opowiedział nam ciekawe historie i legendy na
temat tego miejsca oraz znajdującej się tam roślinności. W między czasie
robiliśmy dużo zdjęć na tle przepięknych kwiatów. Potem zwiedzaliśmy Tereny
Wystawowe, m.in. przechodziliśmy obok Hali Stulecia. Następnie wyruszaliśmy
do bardzo oczekiwanego przez nas Wrocławskiego ZOO. Podzieliliśmy się na
11-osobowe grupy i zwiedzaliśmy,

podziwiając piękne okazy zwierząt .

Widzieliśmy wiele ciekawych gatunków, m.in. żyrafy, strusie, zebry, słonie,
niedźwiedzie itd. Byliśmy również w terrarium, ale najbardziej spodobały nam
się małpy Robiliśmy przy nich zdjęcia i obserwowaliśmy je przez chwile.
Ok. godz. 13:00 wyruszyliśmy w drogę powrotna do Wieprza. Męcząca
podróż zajęła nam 5h. Na miejsce dotarliśmy o godz. 18:15.
Zabraliśmy swoje

bagaże, podziękowaliśmy kierowcy za wspaniałą

i bezpieczną podróż, nauczycielom, za opiekę i szczęśliwi, pełni wspaniałych
wrażeń, choć bardzo zmęczeni z uśmiechem na ustach udaliśmy się do naszych
domów.
Myślę, że wszyscy możemy powiedzieć głośno, że wycieczka była bardzo
udana, bo przecież zobaczyliśmy jedno z piękniejszych miast w Polsce –
Wrocław, poznaliśmy jego historię, a co najważniejsze świetnie bawiliśmy się
razem przy fantastycznej słonecznej pogodzie.

Anna Zarzecka, Patrycja Waliczek
z klasy IIb

