KORONA SUDETÓW - Śnieżnik 1424 m n.p.m.
Dnia 21 września br. wybraliśmy się na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej. W składzie klasy Ib
i Ic, (razem 37 uczniów) oraz pan Hieronim Mader i panie Halina Jacyno, Jolanta Myśliwiec
i Magdalena Mader, pojechaliśmy w góry, a dokładniej w Kotlinę Kłodzką na Masyw Śnieżnika.
Po czwartej lekcji wzięliśmy plecaki i udaliśmy się na przystanek PKS, skąd wyruszyliśmy do
Kletna. Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzenia Jaskini Niedźwiedziej. Przed wejściem podzieliśmy się na 3 grupy. Ze względu na panujący w jaskini mikroklimat w jednym momencie przebywać w niej może maksymalnie 15 osób. Po ciekawym, około półgodzinnym spacerze posililiśmy się i kontynuowaliśmy wyprawę.
Następnym etapem było schronisko pod Śnieżnikiem.
Pełni energii wraz z przewodnikiem górskim, Panem Mariuszem, ruszyliśmy na szlak. Po
około dwugodzinnej wędrówce przez las dotarliśmy do schroniska. Szliśmy żółtym pieszym
szlakiem turystycznym, przez dużą cześć był to jednocześnie Główny Konny Szlak Sudecki.
Droga cały czas wiodła pod górę, a niektóre odcinki były rzeczywiście strome. Na trasie mieliśmy 2 dłuższe postoje. W schronisku byliśmy około 18:00. Po małym zamieszaniu zakwaterowaliśmy się w trzech dużych pokojach (20, 10, 8 os.). Wieczorem w jadalni przygotowaliśmy
sobie kolację. Po kolacji mieliśmy czas wolny, który wykorzystaliśmy na wspólne wygłupy!!!.
Drugiego dnia po śniadaniu, (około 10:00), wyszliśmy zdobyć Śnieżnik. Po około półgodzinie dotarliśmy na szczyt. Niestety pogoda nam nie sprzyjała, padał zacinający deszcz i było
mgliście. Z tego powodu nie mogliśmy podziwiać bogatej panoramy rozpościerającej się ze
Śnieżnika, skąd przy dobrej pogodzie widać nawet Śnieżkę. Potem czerwonym szlakiem wyruszyliśmy do Międzygórza. Po około dwóch godzinach dotarliśmy nad znajdujący się w Międzygórzu wodospad Wilczki. Stamtąd autobusem wróciliśmy do Kamiennej Góry.
Wycieczka była ciekawa i dobrze zorganizowana. Niesprzyjające warunki atmosferyczne
(deszcz, wiatr, mgła) dodatkowo uświadomiły nam, że na wyprawę w góry trzeba się starannie
przygotować. Chcielibyśmy powtórzyć taki wypad !!!!
Maria Dębska (Ib Gim.)
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