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W dniach 12-14 czerwca grupa gimnazjalistów z Tomawy, złożona  głównie z uczniów  klas
trzecich, brała udział w wycieczce szkolnej Karpacz- Drezno – Wrocław. Karpacz to urokliwe
miasto położone u podnóża najwyższego szczytu Karkonoszy – Śnieżki 1602 m n. p. m.  Tutaj
w jednym z ośrodków,  uczniowie zostali zakwaterowani pierwszego dnia i stąd wyruszyli na 
swoją trzydniową przygodę po nowych miejscach na mapie Polski i Europy. Mimo, iż nagła
zmiana pogody i trudne warunki atmosferyczne nie pozwoliły wejść na najwyższy szczyt, to
pobyt w schronisku Strzecha Akademicka na wysokości 1258 m n. p. m., można uznać już  za
niezły wyczyn i zapowiedź czegoś niezwykłego. Uczniowie mieli okazję zwiedzać Kościół Wang
położony na wysokości  885 m n.p.m.  Świątynia ta została zbudowana w XII wieku w
miejscowości Vang w południowej Norwegii w początkowym okresie chrystianizacji
Skandynawii, a jego architektura łączy elementy sztuki romańskiej 
z ludową nordycką. Kościół powstał bez użycia gwoździ  z sosny norweskiej, która nasycona
żywicą,   wykazuje niezwykłą trwałość.  W czasie blisko  6 - godzinnej wędrówki po górskich
szlakach i pobycie w Karkonoskim Parku Narodowym, uczestnicy wyprawy wzbogacili swoją
wiedzę o nowych miejscach i legendach z nimi związanych o których opowiadał przewodnik
górski pani Olga Danko. Drugi dzień  to wycieczka do miasta naszych sąsiadów – Drezna. 
Niemiecka nazwa Dresden to stolica kraju związkowego Saksonia, miasto we wschodnich
Niemczech na Pogórzu Zachodniosudeckim, położone nad rzeką Łabą. Pełni rolę
gospodarczego i kulturalnego centrum Saksonii,  jest ośrodkiem turystycznym zwanym
„miastem baroku” lub „Florencją Północy”, znajduje się tu wiele zabytków. Gimnazjaliści
zwiedzali Stare Miasto, Plac Teatralny z Operą Sempera, Hofkirche, Frauenkirche, Tarasy nad
Łabą zwane „Balkonem Europy”,  kompleks pałacowy Zwinger.  W Galerii Starych Mistrzów
(niem. Gemäldegalerie Alte Meister) uczniowie mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć jedną
z największych kolekcji malarstwa europejskiego na świecie.  Bo przebywając w Dreźnie i nie
zobaczyć Madonny Sykstyńskiej Raffaela, to tak jakby w Paryżu nie zobaczyć Mony Lizy da
Vinciego. Pobyt w Niemczech był również dla naszych uczniów  okazją sprawdzenia swoich
umiejętności językowych w prostych sytuacjach komunikacyjnych na ulicach tego pięknego
miasta. Drugi dzień pełen wysiłku fizycznego i intelektualnego zakończył się przy ognisku, gdzie
wszyscy po powrocie do Karpacza, odpoczywali, piekli kiełbaski i cieszyli się swoją obecnością.
Ostatnim punktem na trasie  trzydniowej podróży był Wrocław, który przywitał wszystkich dobrą
pogodą, odpowiednią do zwiedzania. Gimnazjaliści odwiedzili wrocławskie Zoo, które jest
najstarszym ogrodem zoologicznym w Polsce.  Szczególne wrażenie wywarło na wszystkich
Afrykarium. Liczne akwaria, zbiorniki wodne oraz baseny prezentowały m in. rafę koralową
Morza Czerwonego, uwadze nie umknęły ogromne hipopotamy oraz kolorowe 
i różnorodne ryby słodkowodne jezior Malawi i Tanganiki. Młodzież udała się również zwiedzać
najstarszą, zabytkową część Wrocławia, która powstała na obszarze przepraw na Odrze  -
Ostrów Tumski z piękną 700 letnią katedrą Jana Chrzciciela. Wycieczkowicze dotarli także do
Rynku-  drugiego  co do wielkości  w Polsce. Otoczony jest on pięknymi, starymi kamienicami, z
mnóstwem historii i ciekawostek, ponad 40 ogródkami restauracyjnymi i piękną fontanną. Tutaj
należy wspomnieć o tych niezmordowanych poszukiwaczach wrocławskich krasnali, którzy
zainspirowani opowieściami wspaniałej pani przewodnik, starali się wypatrywać ich na ulicach
Wrocławia jak najwięcej. Na Rynku odbywał się również Jarmark Świętojański z kolorowymi
stoiskami i niezwykła atmosferą tego miejsca.
Reasumując, chyba wszyscy będą zdania, iż trzydniowy wyjazd udał się wyśmienicie! Był on
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bardzo wartościowym doświadczeniem a uczniowie wrócili z niesamowitymi wrażeniami! Dzięki
zdyscyplinowaniu grupy i sprawności kierowców, podróż przebiegała szybko i bez zakłóceń.
Opiekę nad uczniami sprawowały w tych dniach wychowawcy klas trzecich: Bogumiła Auguścik
i Agnieszka Baran oraz panie Teresa Madej i Anna Wojakowska – Wolska.
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