Wycieczka klasy VII w Góry Świętokrzyskie
W dniach od 8 do 10.05.2019r. uczniowie klasy VII pod opieką wychowawczyni pani
Marzeny Solarz oraz pani Magdaleny Kosińskiej przebywali na wycieczce w Górach
Świętokrzyskich.
Trudno by było wymienić wszystkie atrakcje, z jakimi spotkaliśmy się w ciągu tych
trzech dni, wspomnimy więc tylko o tych, które najbardziej zapadły nam w pamięć.
Pierwszego dnia między innymi zwiedziliśmy Jaskinię Raj, uważaną za najpiękniejszą z
polskich jaskiń. Z ruin średniowiecznego zamku królewskiego w Chęcinach podziwialiśmy
rozległą panoramę Gór Świętokrzyskich oraz widok na miasto. W Parku Miniatur w Krajnie
obejrzeliśmy makiety budowli z całego świata. Duże wrażenie wywarły na nas miniatury
takich zabytków jak Wieża Eiffla czy Katedra Notre-Dame.
W czwartek odwiedziliśmy kapliczkę i źródełko znajdujące się w miejscowości Święta
Katarzyna u stóp najwyższego szczytu pasma-Łysicy. Odbyliśmy wyprawę na drugi co do
wysokości szczyt Gór Świętokrzyskich-Łysą Górę, nazywaną też Świętym Krzyżem. Z
platformy widokowej pod szczytem podziwialiśmy rozległe gołoborze, jedno z największych
w naszym kraju. Z kolei wizyta w Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej pozwoliła nam
cofnąć się w czasie do dawnych wieków oraz poznać warunki życia ówczesnych ludzi i ich
zawody. Dowiedzieliśmy się, na czym polegała praca tkaczki, garncarza czy zielarki. Mieliśmy
okazję spróbować też wypiekanych nad ogniskiem podpłomyków z żurawiną.
Ostatni dzień wycieczki poświęcony był w całości na zwiedzanie Kielc. Wizytę w
stolicy Gór Świętokrzyskich rozpoczęliśmy od Kadzielni oraz jaskini znajdującej się na niej. Z
platform widokowych umieszczonych w parku podziwialiśmy słynny kielecki amfiteatr i
rozległą panoramę miasta. Pani przewodnik pokazała nam również najważniejsze zabytki
Kielc, w tym uroczy rynek i Bazylikę Katedralną wraz z Pałacem Biskupów Krakowskich.
Przez trzy dni odpoczywaliśmy w przepięknym ośrodku, którego nazwa „Raj Przy
Gościńcu” mówi sama za siebie. Pogoda dopisywała. Pomimo, że było dość chłodno, to
jednak przez większą część wycieczki świeciło nam słońce. Do domów wróciliśmy wypoczęci,
zadowoleni, wzbogaceni o nową wiedzę i przeżycia.
Uczniowie klasy VII z wychowawcą

