
Wycieczka zawodowa do Mosznej  5 czerwca 2018 roku 

Uczniowie klas I BO i II LO b pojechali razem na wycieczkę na Śląsk Opolski. 

Celem wycieczki były; 

Zamek Moszna wraz z parkiem 

Stadnina Koni Moszna 

Centrum Rekreacji „Zielona Zatoka” w Łączniku koło Mosznej. 

Dzięki uprzejmości  Kierownika Działu Marketingu Zamku Moszna ,Pana  Łukasza 
Kosińskiego uczniowie Centrum Autyzmu mogli bezpłatnie wejść do zamku i parku 
oraz z przewodnikiem, Panem Teodorem Wilkiem poznawać historię zamku i okolic a 
także zwiedzać niedostępne dla turystów podziemia, kuchnię z oryginalnym piecem 
na węgiel, salę lustrzaną, galerię, bibliotekę i inne  . 

Szczególną uwagę uczniów zwróciły oryginalne meble, obrazy i wyposażenie zamku. 

W dalszej części zajęć uczniowie zobaczyli ciekawe okazy roślin, jak np. bananowce 
w zamkowej oranżerii. Ponadto zapoznali się z częścią geometryczną założenia 
parkowego; 

-osią główną  przed zamkiem ,to jest aleją kasztanowców przechodzącą w aleję 
dębów czerwonych prowadzącą do Bramy Gladiatorów, 

-osią główną za zamkiem prowadzącą od tarasu przez zbiornik wodny z fontanną 
,aleją lipową do obeliska po zburzonym pomniku Huberta Thile Winklera, 

-kanałami wodnymi poprowadzonymi wzdłuż alei lipowej, obsadzonymi 
wspaniałymi, ponad stuletnimi azaliami i rododendronami , 

-osią widokową poprowadzoną z wieży zachodniej przez parter trawnika w kierunku 
części swobodnej parku zamkowego, 

-aleją dębową prowadzącą do bramy lwów. 

Podczas rekonesansu w parku uczniowie zobaczyli sposoby prawidłowej i 
nieprawidłowej pielęgnacji drzew i wynikające z tego skutki; 

-prawidłowo zabliźnione rany, 

-niezniekształcona korona, 

-wypróchnienia kominowe, 

-wypróchnienia czopowe. 



 

Zwiedzanie Stadniny Koni Moszna doszło do skutku dzięki uprzejmości Pana 
kierownika Tadeusza Kalicińskiego pracującego w stadninie koni pełnej krwi 
angielskiej  i szlachetnej półkrwi  -47 lat. 

Uczniowie przywitali gospodarza a on pokazał im klacze ze źrebiętami przeganiane z 
pastwiska do stajni dla klacz oraz wytłumaczył jakie konie hoduje się w stadninie i do 
czego te konie służą. Uczniowie dowiedzieli się tez ,że stadnina zatrudnia byłych 
uczniów szkół specjalnych. 

W dalszej części zajęć uczniowie przyjęci byli przez Pana Wojciecha Grygorowicza z 
małżonką-właścicieli Centrum Rekreacyjnego „Zielona Zatoka” w Łączniku. 

Celem spotkania było poznanie założenia i funkcjonowania bardzo dobrze 
zagospodarowanych po działalności żwirowni terenów na: 

17-to hektarowe kąpielisko z piaszczystą plażą, zapleczem sanitarnym, 
stanowiskami dla ratowników, wyznaczonymi torami i strefami do pływania wpław i 
kajakami, łodziami, barem, 

Park wokół restauracji z przepięknym tarasem zbudowanym nad wodą jeziora-w 
parku rzadkie gatunki drzew i krzewów strumień wodny z rybami  ,miejsce do 
grillowania i imprez plenerowych, miejsce widokowe z romantycznym widokiem na 
jezioro z wyspami, 

Zwierzyniec wodny-małe zoo z różnymi gatunkami kaczek i ryb 

Ogród wodny z tarasowym traktem poprowadzonym nad brzegiem wody jeziora 
obsadzonym drzewami cieniującymi, restauracja rybna z tarasem nad wodą jeziora i 
z widokiem na jezioro 

Park zabaw dla dzieci z urządzeniami zabawowymi,  

Parking  samochodowy, ocieniony drzewami, 

Drogi dojazdowe do parkingu kąpieliska i parkingu części parkowej. 

Dzięki uprzejmości gospodarzy uczniowie poznali bardzo dobrze zaprojektowany i, 
wykonany  i pielęgnowany teren zieleni służący różnym grupom osób 
wypoczywających . 













 

 

 


