Sprawozdanie z organizacji i przebiegu zajęć terenowych w roku 2012, Dolny Śląsk 31.0504.06
Zajęcia terenowe grupy01, studia stacjonarne II stopnia, specjalność: międzynarodowy biznes
turystyczny. Zajęcia finansowane z Projektu „Kadry dla Gospodarki” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Organizację zajęć terenowych rozpoczęto w lutym, na początku semestru letniego w roku
akademickim 2011/2012. Na pierwszym spotkaniu (15.02.2012,sala 716 Alt) opiekun przedstawił
cel zajęć terenowych oraz źródło finansowania wyjazdu. Opiekun przedstawił również czynności,
jakie należy podjąć w celu organizacji zajęć oraz zasady zaliczenia. Ustalono termin wyjazdu na
31.05-04.06 oraz wstępnie określono miejsce zajęć terenowych. Z uwagi na czas trwania zajęć,
podjęto decyzję, że zajęcia terenowe odbędą się na Dolnym Śląsku „gdzieś w górach”. Sporządzono
wstępną listę uczestników zajęć, która została zweryfikowana z wykazem studentów otrzymanym z
Dziekanatu Wydziału Gospodarki Międzynarodowej. Lista ta została skorygowana o osoby
uczestniczące w wymianach studenckich. Na kolejnym spotkaniu (24.02.2012, sala 716 Alt)
sprecyzowano miejsce wyjazdu: Góry Sowie i Stołowe oraz część Kotliny Kłodzkiej oraz dokonano
podziału trasy na kolejne dni, określając miejsca, które należy zwiedzić. Poszczególnym dniom
zajęć przyporządkowano grupy studentów odpowiedzialnych za ich organizację i realizację.
Rozpoczęto aktywne poszukiwania obiektów noclegowych oraz firm transportowych, nawiązano
kontakty z gospodarzami atrakcji turystycznych, które zostały wpisane w program wyjazdu. W
międzyczasie opiekun grupy brał aktywny udział w tworzeniu dokumentacji wymaganej do
rozliczeń Projektu „Kadry dla Gospodarki”, z którego to finansowane były zajęcia terenowe.
W trakcie prac przygotowawczych największe problemy pojawiły się przy formułowaniu umowy
transportowej oraz jej podpisywaniu. Nie były one zależne od firmy, z którą umowa miała być
podpisana, lecz były wynikiem uwzględnienia wymogów Projektu. Na szczęście umowę udało się
podpisać na czas, za co studentka – Agata Wełna, z uwagi na zaangażowanie w kontaktach z firmą
transportową, została zwolniona z pisania sprawozdania końcowego.
Opiekun był w ciągłym kontakcie mailowym z grupą i wszelkie wątpliwości były wyjaśniane na
bieżąco. Dodatkowo opiekun zorganizował kolejne spotkanie (13.03.2012, sala 716 Alt), na którym
przedstawił ogólne zasady pracy pilota oraz techniki obsługi grup turystycznych.
Ostatnie potkanie opiekuna z grupą odbyło się w tygodniu poprzedzającym wyjazd (24.05.2012,
sala 716 Alt). Na spotkaniu tym podpisane zostały deklaracje uczestnictwa w zajęciach terenowych,
zweryfikowano ostatni raz przed wyjazdem program oraz rezerwacje noclegów i biletów wstępów.
Miesiąc przed wyjazdem opiekun otrzymał informację, że jedna z uczestniczek nie będzie mogła
prawdopodobnie wziąć (z przyczyn subiektywnych) udziału w wyjeździe. Ostateczna decyzja tej
osoby zapadła w połowie maja, jednak z uwagi na formalne ograniczenia nie można było
korygować kosztorysu wyjazdu. Na bieżąco dokonywano anulacji świadczeń o nieobecne dwie
osoby. Druga z nich nie zgłosiła wcześniej, że nie weźmie udziału w zajęciach terenowych.
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Dnia 31 maja 2012r. (czwartek) o godz. 6.00 grupa zebrała się na ul. Towarowej przy
budynku C, gdzie czekał już autokar, w standardzie zgodnym z umową. Po przywitaniu z kierowcą,
poproszono o otwarcie luków bagażowych. O godzinie 6:15 grupa studentów kierunku gospodarka
turystyczna wraz z opiekunem wyjechała na pięciodniowe zajęcia terenowe po Dolnym Śląsku.
Program obejmował zwiedzenie wielu atrakcyjnych i ciekawych miejsc, m.in.: Krzeszów, Osówka,
Wambierzyce, Złoty Stok, Srebrna Góra, Wrocław.
Pierwszy dzień zajęć terenowych został zorganizowany przez Agnieszkę Żurek, Klaudię
Łazarz, Martę Rybacką oraz Michała Strębskiego. Obejmował wiele atrakcji: odwiedziliśmy takie
miasta jak: Głogów, Legnica, Jawor, Krzeszów.
Pierwszy postój na dłuższą przerwę oraz zwiedzanie odbył się w Głogowie, stolicy dawnego
księstwa głogowskiego. Zwiedziliśmy Stare Miasto oraz Zamek Książąt Głogowskich, w którym
obecnie mieści się Muzeum Archeologiczno-Historyczne.
Następnie udaliśmy się w kierunku Legnicy, gdzie zwiedzanie rozpoczęliśmy od Zamku
Książąt Legnickich, a następnie udaliśmy się w kierunku Rynku, Kościoła św. Jana Chrzciciela,
Katedry oraz budynku dawnej Akademii Rycerskiej. Jednak najbardziej zaciekawił nas Wehikuł
Czasu, czyli metalowa skrzynia, w której zakopano różnego rodzaju pamiątki dla następnych
pokoleń, wykopią ją za sto lat. Po zwiedzaniu nastąpiła przerwa na obiad.
Po przerwie udaliśmy się do Jawora. Mieliśmy okazję zwiedzić jeden z dwóch Kościołów
Pokoju, który wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Z powodu
niesprzyjającej pogody nie mogliśmy zwiedzić miasta Jawor. W związku z tym ruszyliśmy w
kierunku Krzeszowa, gdzie po opactwie Cystersów oraz po Mauzoleum Książąt Świdnicko Jaworskich oprowadzał nas przewodnik. Bardzo dokładnie i wnikliwie przedstawił nam malarstwo
znajdujące się w Kościele św. Józefa, kościele znajdującym się tuż przy głównym budynku
kompleksu opactwa. Nie bez przyczyny opactwo to nazywane jest perłą baroku na Dolnym Śląsku.
Po zwiedzaniu Krzeszowa udaliśmy się na spoczynek w niewielkiej wiosce obok Walimia,
w Rzeczce(„Pod Przełęczą” Noclegi Zdzisław Wójcik, Rzeczka 35, 58-320 Walim). W pensjonacie
czekały na nas przygotowane pokoje oraz obiadokolacja.
Dzień drugi został zorganizowany przez grupę: Małgorzata Mrula, Anna Michalska, Agata Mazepa,
Weronika Warszewska, Sylwia Szczepańska oraz Katarzyna Miaczkowska. Dzień rozpoczął się od
śniadania w Pensjonacie „Pod Przełęczą”, po którym cała grupa wyruszyła szlakiem czerwonym na
Wielką Sowę. Jest to najwyższy szczyt Gór Sowich w Sudetach Środkowych. Znajduje się na nim
25 metrowa wieża widokowa, na którą chętni mogli wejść. Niewielu jednak skorzystało z tej
możliwości ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe (deszcz, wiatr, mgła). Po zejściu z
Wielkiej Sowy grupa udała się autokarem z Rzeczki do Walimia na spotkanie z pracownikiem
Centrum Kultury i Turystyki (CKiT). Tematem wykładu była głownie działalność CKiT oraz
promocja. Grupa zachęcana była również do zadawania pytań na które pracownik CKiT
szczegółowo odpowiadał. Po spotkaniu grupa udała się do Zagórza Śląskiego na zwiedzanie Zamku
Grodno. Grupa oprowadzana była przez panią przewodnik która opowiadała o historii zamku,
przekazując przy tym różne ciekawostki. Po zakończeniu zwiedzania Zamku Grodno, grupa udała
się do restauracji „Centrum Tajemnic i Przygody” przy Kompleksie Osówka, gdzie miała
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zapewniony syty posiłek. Po zjedzeniu obiadu była chwila wolnego czasu, a następnie grupa udała
się na zwiedzanie Kompleksu Osówka. Grupa oprowadzana była przez przewodnika, który
opowiadał o historii Kompleksu, oraz o hipotezach dotyczących celu jego powstania. Grupa
prowadzona była trasą ekstremalną, w skład w której wchodziło przepłynięcie łodzią desantową
oraz pokonanie chodnika poszukiwaczy skarbów: za pomocą kładek, pomostów, mostka wiszącego
nad wodą. Następnie grupa wróciła do Pensjonatu „Pod Przełęczą” w Rzeczce. O godzinie 20:00
rozpoczęło się ognisko. Po zakończeniu ogniska grupa udała się do pokoi.
Dzień trzeci zajęć terenowych obejmował przejazd z miejsca zakwaterowania w Rzeczce do
Wambierzyc i zwiedzanie miejscowych atrakcji. Następnie grupa udała się na spacer po Błędnych
Skałach, następnie zwiedzano Kudowę i Polanicę Zdrój. Ostatnim etapem dnia był przejazd do
miejsca zakwaterowania w Kłodzku. Za organizację dnia odpowiedzialni byli: Agnieszka Kulka,
Julita Meleszczuk, Anna Wegner, Anna Danisz oraz Mateusz Ćwigoń.
Zwiedzanie Wambierzyc rozpoczęło się od ruchomej szopki z 1882 roku (wykonanej przez
Longinusa Wittiga, miejscowego zegarmistrza), która już w XIX wieku była atrakcją zarówno dla
miejscowych jak i turystów. Grupa została oprowadzona po obiekcie przez przewodnika. W
oczekiwaniu na zakończenie Mszy Św. w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,
podczas której zwiedzanie jest zabronione, grupa udała się na krótki spacer drogą kalwarii (która
liczy 74 stacje i ciągnie się od Bazyliki aż po szczyt pobliskiego wzgórza, przechodząc pomiędzy
domami mieszkalnymi najbliższych ulic). Następnie zwiedzający przeszli do bazyliki, gdzie poza
podziwianiem zabytkowego wnętrza mogli przejść otaczającymi je krużgankami i zobaczyć 11
kaplic w nich umieszczonych.
Z powodu niepewnej pogody piloci po konsultacji z opiekunem postanowili zmodyfikować plan
zajęć. Zamiast pierwotnie zakładanego wejścia na Szczeliniec Wielki i przejścia z niego na Błędne
Skały, udano się od razu do parku skalnego. Studenci byli zadowoleni z tej części podróży,
ponieważ mieli możliwość spróbowania swoich sił w bardzo wąskich i krętych przesmykach parku.
Pobyt grupy w Kudowie Zdrój został podzielony na dwie części: chętni mieli możliwość
zobaczenia Kaplicy Czaszek w Czermnej (pochodzącej z 1804r), natomiast reszta grupy mogła
indywidualnie zwiedzić miasto lub udać się pieszo na spacer do Czech. Przewidziano również czas
wolny na obiad.
Po zakończeniu zwiedzania Kudowy grupa udała się do Polanicy Zdrój. Ponieważ pozostawienie
autokaru blisko pijalni nie było możliwe, grupa miała okazję poznać większy fragment miasta. W
trakcie spaceru z parkingu można było dodatkowo zobaczyć główne ulice oraz przepływającą przez
Polanicę Bystrzycę Dusznicką. Po odwiedzeniu pijalni była możliwość przejścia przez park i
zobaczenia jego licznych atrakcji, między innymi parku szachowego.
Po opuszczeniu Polanicy grupa została przewieziona do Kłodzka, gdzie została zakwaterowana w
Willi Kłodzko-Zacisze (ul. Marka Hłaski 3, 57-300 Kłodzko).
Dzień 4, tak jak poprzednie dni, rozpoczął się we wczesnych godzinach porannych.
W Willi Kłodzko- Zacisze, zaserwowane zostało śniadanie. Po zjedzeniu posiłku grupa miała czas
by opuścić pokoje oraz zanieść wszystkie swoje rzeczy do autobusu. Grupa pod przewodnictwem
Pauliny Grek, Magdy Gidaszewskiej, Aleksandry Zielińskiej oraz Justyny Burdon, wyruszyła
spacerem pod Twierdzę Kłodzko, autobus pozostał pod Willą. Pogoda sprzyjała, więc bez
większych problemów dotarliśmy do celu. Po załatwieniu wszelkich formalności z biletami oraz
fakturami, rozpoczęliśmy półtoragodzinne zwiedzanie Twierdzy z przewodnikiem. Ze względu na
ograniczenie czasowe mieliśmy okazję zobaczyć jedynie górny taras budowli, bez podziemnych
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korytarzy. Po wielu ciekawych opowieściach Pani przewodnik, ruszyliśmy do centrum Kłodzka. Na
godzinę 11, zaplanowana została Msza święta, dla wszystkich osób, które wyraziły chęć
uczestnictwa w niej. Nabożeństwo odbyło się w Kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP,
pozostałe osoby w tym czasie miały czas wolny. Ze względu na niedzielę, niestety wiele lokali oraz
sklepów było jeszcze nieczynnych. Zbiórka zorganizowana została przed budynkiem Ratusza. Po
zbiórce, zostały przedstawione informacje na temat budynku oraz fontanny znajdującej się przed
nim. Następnie grupa przeszła w stronę mostu Św. Jana, gdzie została również przybliżona jego
historia. Tu zakończyło się zwiedzanie Kłodzka, przeszliśmy więc do dworca PKS, który był
miejscem spotkania z kierowcą autobusu. Po półgodzinnej jeździe, dojechaliśmy do Złotego Stoku,
w którym zaplanowane zostało zwiedzanie Kopalni Złota. Grupa miała ok. 30 minut czasu
wolnego, na wypicie kawy lub zjedzenie obiadu. Punktualnie o godzinie 13.30, grupę „przejął” Pan
przewodnik i rozpoczęliśmy półtoragodzinne zwiedzanie kopalni. Przewodnik okazał się bardzo
pozytywnym człowiekiem i oprócz ciekawostek historycznych związanych z kopalnią, przytoczył
również wiele śmiesznych historyjek, które grupa słuchała z uwaga oraz uśmiechem na twarzach.
Po spotkaniu z Gnomem, wyprawie do podziemnego wodospadu oraz przejażdżce kolejką,
zakończyliśmy zwiedzanie. Następnie odjechaliśmy ze Złotego Stoku w stronę Kamieńca
Ząbkowickiego. Ze względu na niewielkie odległości między miejscowościami, cel osiągnęliśmy w
niecałe pół godziny. W Kamieńcu Ząbkowickim znajduje się zamek, wraz z ogrodami, tarasami,
który jeszcze do zeszłego roku pełnił funkcję kompleksu, w którym znajdował się hotel i
restauracja. Ze względu na brak możliwości zwiedzania obiektu, musieliśmy pocieszyć się jedynie
spacerem wokół niego, pomimo niesprzyjającej pogody. Autobus czekał na parkingu pod Zamkiem.
Kolejnym punktem odwiedzin były Ząbkowice Śląskie, w których celem zwiedzania były ruiny
zamku, krzywa wieża oraz rynek wraz z Ratuszem. Po obejrzeniu zabytków, grupa miała krótki
czas wolny na znalezienie sklepu oraz zrobienie zakupów na dzień następny. Autobus musiał
niestety zostać w pewnej odległości od centrum, ponieważ nie było możliwości wjazdu do miasta
pojazdów o wadze powyżej 3,5 tony. Ząbkowice Śląskie były ostatnią miejscowością, która
zaplanowana była do zwiedzania tego dnia. Szczęśliwie dotarliśmy do Srebrnej Góry, gdzie
zorganizowany był nocleg w Villi Hubertus (ul. Kręta 2, 57-215 Srebrna Góra). Ośrodek znajdował
się niemal 600 metrów n.p.m, co sprawiło spore trudności w dojeździe i tym bardziej zaparkowaniu
autobusu. Po rozdzieleniu kluczy, grupa zakwaterowała się w pokojach, a następnie rozpoczęła się
dwudaniowa kolacja. Po posiłku każdy miał czas wolny, by zregenerować się przed nocnym
zwiedzaniem. Zorganizowana została zbiórka i wyruszyliśmy w górę na zwiedzanie Twierdzy w
Srebrnej Górze. Zwiedzanie to trwało dwie godziny. O 22 wystrzałami z broni powitał nas
przewodnik. W czasie zwiedzania, oprócz informacji historycznych o twierdzy, grupę straszyły
również duchy, co sprawiło, że zwiedzanie minęło szybciej oraz w niekonwencjonalny sposób. Po
północy, szybkim tempem, ze względu na padający deszcz, grupa ruszyła do ośrodka. Dzień
skończył się więc późno w nocy, był męczący, ale uważam, że warto było zobaczyć wszystko to, co
było zaplanowane na dzień czwarty.
W ostatnim dniu wyjazdu piloci zebrali grupę o godzinie przed schroniskiem i poprowadzili
do autokaru, który ze względu na umiejscowienie schroniska stał na parkingu znajdującym się
niżej. Ostatni dzień zorganizowali: Agata Wełna, Anna Różańska, Anna Sierieda, Przemysław
Matysik oraz Hubert Ohde. W trakcie trwania podróży do Świdnicy piloci zaznajomili grupę z
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ogólnym planem dnia piątego, a także przytoczyli informacje o mijanym po drodze Dzierżoniowie
oraz szczegółowo opowiedzieli o Świdnicy.
W Świdnicy piloci poprowadzili grupę do Kościoła Pokoju pod wezwaniem Świętej Trójcy,
wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO, gdzie lektor przytoczył najważniejsze
informacje dotyczące obiektu.
W drodze do Wrocławia piloci opowiadali o mijanej Górze Ślęży oraz Kobierzycach.
Następnie zapoznali grupę z historią, ciekawostkami oraz dokładnym planem zwiedzania
Wrocławia wraz z krótkim opisem każdego z zaplanowanych do zobaczenia obiektów. Po dotarciu
do Wrocławia piloci podzielili się na dwie grupy: jedna z nich udała się wraz z osobami chętnymi
zobaczyć Panoramę Racławicką, druga animowała pozostałym uczestnikom wyjazdu czas wolny.
Następnie piloci oprowadzili grupę po centrum Wrocławia: Ostrowie Tumskim, Starym Rynku oraz
Placu Solnym. Kolejnym punktem dnia była przeprawa barką po Odrze pod Halę Stulecia- również
dla chętnych. Pozostała część grupy miała dotrzeć na miejsce autokarem, jednakże nie było takiej
konieczności, ponieważ wszyscy uczestnicy wycieczki zadeklarowali chęć udziału w rejsie barką.
Po zakończeniu rejsu uczestnicy mieli okazję zobaczyć tego dnia kolejny już obiekt wpisany na
listę światowego dziedzictwa UNESCO – Halę Stulecia, a także obejrzeć pokaz Fontanny
Wrocławskiej.
Po zakończeniu zwiedzania Wrocławia piloci wraz z grupą przejechali środkiem
komunikacji miejskiej na obrzeża miasta, gdzie czekał już autokar. Po półgodzinnym czasie
wolnym cała grupa wyruszyła do Poznania.
W trakcie przejazdu opiekun dokonał podsumowania zajęć, wskazując na poprawne wykonanie
zadań organizatorskich oraz na niedociągnięcia, dotyczące wiedzy na temat odwiedzanego regionu.
Opiekun przeprowadził konkurs wiedzy krajoznawczej z trasy zajęć. Nagrodą w konkursie było
zwolnienie z pisania sprawozdania. 13 osób wykazało się spostrzegawczością i wiedzą o regionie.
Do Poznania grupa dotarła o godzinie 21.15. Po dotarciu na miejsce nastąpiło podziękowanie
kierowcy oraz wszystkim uczestnikom, a także krótkie pożegnanie pilotów z grupą.
Opiekun spisał końcowy stan licznika w celu rozliczenia kosztów transportu a grupa oklaskami
podziękowała kierowcy za jego ciężką (w warunkach górskich) pracę i doskonałe umiejętności.
Wszystkie zamówione świadczenia zostały zrealizowane zgodnie z wymogami w zadowalający
sposób. Standard obiektów noclegowych był różny, począwszy od gospodarstwa
agroturystycznego, przez pensjonat po schronisko turystyczne. W każdym z obiektów panowała
miła atmosfera, rzetelnie wykonano usługi, nikt nie miał zastrzeżeń co do sposobu realizacji usług.
Dotyczyło to również posiłków oraz transportu. Kierowca wykazał się wysokimi umiejętnościami,
zwłaszcza na wąskich i krętych odcinkach górskich oraz wąskich uliczkach miasteczek oraz wysoką
kulturą osobistą. Dobrze współpracował z pilotami, pozwalając im wykazać się w pracy z mapą.
W trakcie zajęć terenowych przekroczono zakładaną liczbę kilometrów, wynikało to głównie z
braku możliwości postoju autokaru w pobliżu odwiedzanych obiektów, mimo iż wcześniej
uzyskano informacje potwierdzające tą możliwość. Autokar musiał parkować z dala od
odwiedzanych obiektów, czekając na telefon od pilotów informujący o zakończeniu zwiedzania.
Kolejnym powodem zwiększonej liczby kilometrów były słabe umiejętności pracy z mapą,
zwłaszcza poza głównymi traktami komunikacyjnymi. Pomimo, iż większość osób posiadała
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nawigację satelitarną, piloci mieli problemy ze wskazaniem właściwego kierunku jazdy. Praca
pilotów z mapą okazała się najtrudniejszym zadaniem.
Cel zajęć został zrealizowany, tzn. studenci mieli możliwość w praktyce zorganizować wyjazd dla
grupy turystycznej wraz z jej pełną obsługą. Poznali również formalną stronę organizacji wyjazdu,
tj. nawiązywanie kontaktów z kontrahentami oraz dokonywanie rezerwacji oraz płatności za usługi.
Sprawozdanie sporządziła Marta Resiak-Urbanowicz, opiekun grupy.
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