Wycieczka 4c i 4e

Dla klas 4 c i 4 e dzień 19 maja upłynął w miłej, wycieczkowej atmosferze. O godzinie 10.00
uczniowie wraz z opiekunami Iwoną Abramczyk, Andrzejem Jeruzalem i Katarzyną
Marynowską
byli już na Rynku w
Sandomierzu, gdzie spotkali się z panią przewodnik z PTTK. Po przywitaniu i krótkiej historii
uczestnicy udali się do podziemi sandomierskich. Lochy w Sandomierzu z XIV wieku od zawsze
owiane były tajemnicą i licznymi legendami. To tutaj wg podania zginęła bohaterka Halina
Krempianka, ratując miasto przed Tatarami. Świetną atrakcją w podziemiach okazało się
wybijanie monety sandomierskiej. Każde dziecko własnoręcznie dużym młotem wybiło monetę,
której zabranie ze sobą podobno przynosi szczęście. Kolejną super atrakcją okazała się
Zbrojownia rycerska, jedno z najbardziej niesamowitych miejsc, gdzie przywitał wszystkich
rycerz Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej.
Bardzo ciekawie opowiadał o historii
bractwa rycerskiego, a zorganizowany dla dzieci quiz dotyczący broni rycerskiej przyniósł wiele
emocji. Jednak świetna zabawa rozpoczęła się wtedy, gdy można było przymierzać zbroje
rycerskie, wziąć do ręki kuszę, włócznię, topór, czy przeprowadzić bezpieczną walkę z
"wrogiem" piankowymi mieczami. Dziewczynki przymierzając renesansowe czy barokowe stroje
mogły poczuć się jak księżniczki, czy damy dworu. Można było robić zdjęcia, które będą
niezapomnianą pamiątką.
W drodze do przystani uczniowie przechodzili przez Ucho Igielne - jedyną zachowaną furtę w
murach miejskich, nazywaną też Furtą Dominikańską, gdyż umożliwiała schronienie za murami
miasta dominikanom. Mieli okazję dotknąć gigantycznego pierścienia wykonanego ze stali i z
krzemienia pasiastego, zwanego kamieniem optymizmu, na którym widnieje logo Sandomierza.
Sam kamień waży około 30 kg, a cały pierścień 80 kg. Zobaczyli też lessowy wąwóz
świętojakubski nazywany też staromiejskim. Rejs statkiem po Wiśle pozwolił na spotkanie z
kapitanem Żeglugi Śródlądowej, podziwianie przyrody i zabytków Sandomierza. Każdy uczeń
miał wykonany tatuaż na pamiątkę z rejsu . W drodze powrotnej na Rynek uczestnicy wycieczki
mieli niecodzienną okazję zobaczenia uroczystego przemarszu pododziałów strażackich,
ponieważ 19. maja w Sandomierzu odbywały się uroczyste wojewódzkie obchody Dnia
Strażaka. Byli tam także przedstawiciele naszego miasta.Po pożegnaniu z panią przewodnik i
zakupie pamiątek grupa udała się do Ujazdu. Zamek Krzyżtopór to jedna z największych
atrakcji turystycznych w Polsce. Zwiedzanie i ciekawe opowieści przewodniczki pozwoliły na
zapoznanie się z historią tego miejsca. Zmęczeni, ale pełni wrażeń i nowej wiedzy uczniowie
wrócili wieczorem do Ostrowca.
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