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XIV Wyprawa Marzeń
Geografów „Szlakami
Parków Narodowych” POLSKA’2019
W dniach 24 - 25 października 2019 roku uczniowie klas 1cg, 1dg, 2c, 2f i 3g mieli
przyjemność uczestniczyć w XIV Wyprawie Marzeń Geografów „Szlakami Parków
Narodowych - POLSKA’2019” #℣佐⌡⌀漀戀稀 渀愀甀欀漀眀礀⌡⍃倣℣
, prowadzonej przez nauczycieli: Panią Grażynę
Prochownik i organizatora Pana Jacka Seweryna.

Pierwszego dnia udaliśmy się do Sandomierza, gdzie kręcony jest serial „Ojciec Mateusz”. Razem z
przewodnikiem udało nam się zobaczyć Bramę Opatowską z XIV w., Kościół Św. Jakuba, Dziedziniec
Zamkowy, sandomierskie wąwozy lessowe, Podziemną Trasę Turystyczną #℣佐⌡⌀猀愀渀搀漀洀椀攀爀猀欀椀攀 氀漀挀栀礀 稀 堀䤀V
w. o długości pół kilometra#℣䍐⌡⌀ 漀爀愀稀 䜀爀礀 倀椀攀瀀爀稀漀眀攀⸀ 一愀猀稀礀洀 渀愀猀琁ᤀ瀀渀礀洀 瀀甀渀欀琀攀洀 渀愀 琀爀愀猀椀攀 眀礀挀椀攀挀稀欀
był Kazimierz Dolny nad Wisłą, gdzie razem z przewodnikiem zwiedziliśmy najciekawsze zabytki.
Noc spędziliśmy w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Puławach . W drugim dniu wyprawy
najbardziej wyczekiwaną atrakcją było Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie . Po
zwiedzeniu dworku powędrowaliśmy do parku, w którym znajdują się miejsca wyjątkowe, m.in.
siadaliśmy na kamiennym obelisku w miejscu, gdzie Jan Kochanowski pod lipą pisał
fraszki, aby spełniły się nasze marzenia literackie . Kolejnym #℣佐⌡⌀椀 漀猀琀愀琀渀椀洀⌡⍃倣℣ celem naszej
wędrówki były Góry Świętokrzyskie: przejście z Nowej Słupi #℣佐⌡⌀最搀稀椀攀 稀渀愀樀搀甀樀攀
kamienny
猀椁ᤀ
posąg
Św. Emeryka, który każdego roku zbliża się o ziarnko piasku do klasztoru, i gdy tam dotrze, nastąpi
koniec jego pokuty, ale też i koniec świata#℣䍐⌡⌀ 椀 眀攀樁嬀挀椀攀
Drogą Królewską do klasztoru na Świętym
Krzyżu #℣佐⌡⌀㔀㤀㔀洀⸀渀⸀瀀⸀洀⌡⍃倣℣
oraz zwiedzanie Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Maszerując
granią, dotarliśmy do gołoborza, stanowiącego najbardziej charakterystyczny element przyrody
nieożywionej, znajdujący się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Ostatnim punktem
naszej wyprawy była Jaskinia „RAJ” w Chęcinach (okolice Kielc).
Kolejna „Wyprawa Marzeń Geografów” była bardzo udana – towarzyszyła nam piękna słoneczna
pogoda i jak zawsze wspaniała atmosfera wśród uczestników. Zwiedziliśmy niezwykłe miejsca w
Polsce, do których na pewno jeszcze wrócimy!
Fotoreportaż - zobacz.
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