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Dnia 23. 11. 2010 roku o godz 8.45
nasza klasa wraz z wychowawcą Panią Beatą
Muziewicz wyruszyła autobusem spod naszej
szkoły na wycieczkę do Kłodzka.

 Na miejscu jako pierwszy mieliśmy
zobaczyć kościół WNMP jeden z najpiękniejszych
świątyń Ziemi Kłodzkiej, lecz okazało się, że jest
on zamknięty, więc udaliśmy się w kierunku rynku.

 Tam zwiedziliśmy neorenesansowy
zabytkowy ratusz, który został zbudowany w
latach 1887 - 1890. Od 1990 roku jest siedzibą
burmistrza Kłodzka. Na parterze mieści się
Biblioteka Publiczna, 3 kawiarnie i informacja
turystyczna. W ratuszu mieści się również Kłodzki
Oddział Polskiego Radia Wrocław.

Stamtąd udaliśmy się na Twierdzę
Kłodzką jeden z najciekawszych obiektów
militarnych w Europie. Góra Zamkowa w
Kłodzku była od zarania dziejów przyczyną
powstania, najpierw obronnej warowni, potem
grodu i na końcu miasta. W połowie XIX w.
twierdza służyła w czasie II wojny światowej
jako więzienie z salą tortur, w którym więziono
więźniów politycznych, dezerterów oraz
jeńców różnej narodowości.

Zwiedziliśmy tam część podziemną,
którą tworzą chodniki minerskie tzw. labirynty,
których długość to ok. 1km. w części górnej
trasy zobaczyliśmy salę historii i tradycji,
wystawę szkła oraz muzeum pożarnictwa.

Byliśmy też na punkcie widokowym,
skąd rozciąga się widok na całą
kotlinę kłodzką z masywem
Snieżnika i Szczelińca w tle.

 Ostatnią trasą naszej
wycieczki po Kłodzku było Muzeum
Ziemi Kłodzkiej, które mieści się w
budynku z XVII - XVIII w.
Zobaczyliśmy tam wyroby cynkowe
konwisarzy kłodzkich i śląskich,
zegary popularne na Śląsku z końca
XIX i początku XX w., kłodzkie
współczesne szkło unikatowe, m.in.
prace mojego dziadka Stefana

Sadowskiego. Tłem do kolekcji współczesnej
jest część historyczna wystawy obejmująca
wyroby dawnego przemysłu szklarskiego,
którego tradycje sięgają średniowiecza.

 Pełni wrażeń i ciekawej historii Kłodzka
wróciliśmy do Polanicy.

 Polecam wszystkim wizytę w Kłodzku i
zwiedzenie tych ciekawych miejsc, gdyż taka
wycieczka jest bardzo ciekawa i można się z
niej wiele dowiedzieć i nauczyć.

Własne wrażenia poszerzone
o informacje z Internetu opisała Joanna

Jeziorkowska – Sadowska klasa 4a

_____________________________________________________________________________________

                 Narysowała Magdalena Słowik klasa 5a

Pokoloruj rysunek. W bibliotece czeka nagroda!

Święto Narodowe
Dnia 11 listopada b.r. o godz. 10.00 w kościele

p.w. Wniebowzięcia NMP odbyła się uroczysta  msza św. z
okazji uczczenia 92. rocznicy  odzyskania przez Polskę
niepodległości. Mszy przewodniczył ks. prałat Antoni Kopacz.
W uroczystości uczestniczyły cztery poczty sztandarowe:
Armii Krajowej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Gimnazjum im.
dr Józefa Matuszewskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Żołnierzy z Monte Cassino. Przy sztandarze AK jako asysta
zostali wybrani uczniowie naszej szkoły. Uroczystość
potrwała ok. półtorej godziny.

Według mnie godnie została oddana cześć
wszystkim poległym za niepodległą Polskę.

Arkadiusz Witlake kl. VI „b”

W Muzeum Ziemi Kłodzkiej

W Twierdzy Kłodzkiej
Kłodzkiej

Rozwiąż zagadki!
W bibliotece czeka nagroda!

Nosi je na rękach każdy, nawet malec.
Mogą mieć pięć palców albo jeden palec. __________

Krążek, łyżwy, bramka, kije...
Kto ten krążek w bramkę wbije. ______________

Jakie to węże na drutach rosą?
Zimą są na szyi, w szafie zasną wiosną? ___________


