
OBÓZ NAUKOWY 2014 SZKLARSKA PORĘBA

Cała ta przygoda rozpoczęła się 27 czerwca bieżącego roku, kiedy to na koniec roku szkolnego Pani

Dyrektor Maria Nyczak oznajmiła, że jesteśmy

szczęśliwcami, którzy w nagrodę za swoje

osiągnięcia w nauce dostają zaproszenie na Obóz

Naukowy w Szklarskiej Porębie. 

DZIEŃ PIERWSZY, 22 WRZEŚNIA

Wszystko zaczęło się spokojnie, spotkaliśmy się na Dworcu Głównym w Poznaniu i 

pożegnawszy pochmurny Poznań, ruszyliśmy pociągiem w stronę nowej przygody.

Pociąg dowiózł nas do Wrocławia, gdzie spotkaliśmy grupę z krakowskiego Liceum 

Ogólnokształcącego Pijarów i wraz z nimi pojechaliśmy autokarem do naszego miejsca 

zakwaterowania.

Schronisko, w którym kolejny tydzień mieliśmy spędzić, przywitało nas surowością i... 

pysznym, ciepłym obiadem, po którym udaliśmy się na krótki spacer po okolicy. Pogoda wydawała 

się ładna, jednak przenikliwy, górski wiatr przenikał nas na wskroś, powodując wrażenie zimna. 

Nie mógł jednak ochłodzić naszych dobrych humorów. Po dotarciu do centrum dość rozległej 

Szklarskiej Poręby udaliśmy się na pocztę, aby wysłać gorące pozdrowienia dla Dyrekcji naszej 

szkoły.

Gdy wracaliśmy, podziwialiśmy słońce, zachodzące spokojnie nad górami. Po kolacji 

natomiast nadszedł 

czas na bliższe 

poznanie się z 

kolegami z Krakowa i

czas na sen.



DZIEŃ DRUGI

Jadąc na obóz naukowy, nie spodziewaliśmy się porannych pobudek. Jednak okazało się, że 

stałym punktem w harmonogramie każdego dnia jest śniadanie o godzinie... 7 rano! Dzięki 

obowiązkowi wcześniejszego wstania zyskaliśmy wiele czasu, który mogliśmy w bardzo dobry 

sposób wykorzystać.

Niebo płakało, jednak my, nie zważając na deszcz i chłód, udaliśmy się do Karkonoskiego 

Parku Narodowego, gdzie niestrudzona Pani Przewodnik odkrywała przed nami coraz to ciekawsze 

fakty związane z górami. Mimo deszczu odbywaliśmy zajęcia terenowe, doświadczając przy okazji 

uciechy z wędrówki po terenie Parku Narodowego. 

Na szczęście, im dłużej 

wędrowaliśmy, tym mniej padało. 

Zatem, kiedy dotarliśmy do punktu 

zwrotnego w naszej wędrówce (z 

którego to miejsca rozciągał się 

niesamowity widok na lasy gór 

karkonoskich) byliśmy już susi i 

szczęśliwi z powodu słońca, które 

wyjrzało zza chmur.

Ruszyliśmy do Karpacza, gdzie 

zwiedziliśmy najbardziej znaną budowlę w tym miasteczku, a mianowicie świątynię Wang. Prosto 

ze świątyni pojechaliśmy... do podziemi! Zawędrowaliśmy do starych sztolni w Kowarach, w 

których to niejedno na temat przydatności kamieni, wydobycia surowców oraz chorób 

popromiennych dowiedzieliśmy się od pani Przewodnik. Ostatnią atrakcją tego dnia był spacer po 



Cieplicach- dzielnicy Jeleniej Góry, gdzie odwiedziliśmy pijarski kościół.

DZIEŃ TRZECI

Poranna pobudka, śniadanko i w drogę! Tym razem zajechaliśmy aż do samego Wrocławia, 

więc można było w czasie drogi nabrać trochę energii na cały ciekawy dzień.

Pierwszym punktem w mieście krasnoludków była wizyta w wydawnictwie Biura 

Literackiego. Spędziliśmy tam dwie godziny, poznaliśmy kilku niezwykłych autorów, którzy z nim 

współpracują, a także wiele tajemnic, faktów i historii tego wydawnictwa. Zapoznawszy się z 



sposobami promowania literatury wśród młodzieży naszego kraju, udaliśmy się na spotkanie do 

biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, gdzie z kolei mogliśmy zbliżyć się do tematu 

promowania, wydawania oraz odzyskiwania dzieł ponadczasowych. Udało nam się również 

szczęśliwym trafem zobaczyć rękopisy jednego z największych polskich autorów, a mianowicie 

Henryka Sienkiewicza. 

Następnie ruszyliśmy zwiedzać to cudowne miasto. Najpierw na lądzie, potem... na wodzie. 

Rejs po Odrze wzdłuż Wrocławia był ostatnim punktem programu w tym dniu.

DZIEŃ CZWARTY

Cel tego dnia był jasny: Śnieżka! Jednak to nie było takie proste, jak nam się wydawało, bo 

oprócz zmęczenia fizycznego na szlaku spotkało nas dużo wysiłku umysłowego. Na szczyt 

prowadziła nas Pani Przewodnik Karkonoskiego Parku Narodowego, więc ta wyprawa nauczyła nas

wiele na temat przyrody, środowiska oraz mieszkańców tych gór. Wszystko było tak przygotowane,

iż zawędrowaliśmy nawet do Domku Myśliwskiego, gdzie Pani Przewodnik poparła swoją wiedzę 

prezentacją multimedialną i ciekawą prelekcją.

Potem było już z górki... a właściwie pod górkę :o Udało nam się dotrzeć na najwyższy 

szczyt karkonoskich gór! Pogoda była trochę kapryśna: mocno wiało, momentami było przenikliwie

zimno , ale większość czasu towarzyszyło nam słońce.

   Po powrocie, dla chętnych był czas na turniej piłki nożnej w małym formacie - oczywiście

chodzi o piłkarzyki. A potem do łóżek, na ostatnią- zieloną- noc w górach.



DZIEŃ PIĄTY

Ostatni dzień wyjazdu... Jednak jak sama nazwa mówi, jest to obóz naukowy! Dlatego 

nawet ostatniego dnia skorzystaliśmy z okazji poznania ciekawych faktów naszego kraju. 

Pierwszym punktem w naszej podróży w stronę domu było miasteczko Krzeszów, a w nim 

dawne opactwo cysterskie i sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Cudowne dwie wielkie świątynie, 

każda w stylu barokowym, ale jakże odmiennym... Jedna zachwycająca obrazami, druga 

bogactwem i przepychem. Kolejnym punktem programu była miejscowość Miedzianka, w której to 

zobaczyliśmy... nie za dużo. Spowodowane jest to faktem (jak się dowiedzieliśmy od Pań 

Przewodnik) że Miedzianka jest jednym z tych słynnych miasteczek, które zniknęły. Kiedyś pięknie

miasteczko, bogate w złoża mineralne, które do dzisiaj znajdują się na jego terenie. Może za parę 

lat będzie to bardzo pożądana atrakcja turystyczna? Wtedy będziemy mogli powiedzieć dzieciom 

„Ja tutaj byłam na obozie naukowym...”

Ostatnim punktem w naszej przygodzie z obozem naukowym był Kościół Pokoju w 

Świdnicy, jedna z trzech świątyń wybudowanych bez fundamentów i tylko z drewna. Świątynia ta 

wpisana jest na listę UNESCO. Jej wielkość, bogate wnętrze wszystkich nas zachwyciła.

Co dalej? To już proste. Pojechaliśmy do Wrocławia, gdzie pożegnaliśmy się z grupą 

krakowską i ruszyliśmy pociągiem w stronę Poznania. Na Dworzec Główny dotarliśmy o 22.04 i 

szybko wróciliśmy do domów.
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