Dnia 30 września pierwszy punkt na trasie wycieczki to wizyta w
„królewskim mieście”, czyli Sandomierzu i zwiedzanie w towarzystwie pilota
wycieczki p. Wojciecha Ziółkowskiego Starego Miasta , a więc m.in. Rynku, Ratusza,
zabytkowej studni, Bramy Opatowskiej, Ucha Igielnego i największego obiektu
sakralnego diecezji sandomierskiej, czyli Bazyliki Katedralnej pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny. Na uczniach naszej szkoły duże wrażenie zrobiła Podziemna
Trasa Turystyczna, która powstała z połączenia podziemnych składów kupieckich z XVXVII w. znajdujących się pod Rynkiem. Jej długość wynosi ok. 450m i obejmuje 34
komory na różnych poziomach.

Ostatnie ciekawe miejsce w Sandomierzu, które

uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć to Wąwóz Królowej Jadwigi, głęboki na
blisko 10 m parów lessowy o długości pół kilometra i szeroki od kilku do kilkunastu
metrów. Dwa pozostałe miejsca, które odwiedziła młodzież tego dnia to Izba Pamięci
gen. W. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym i Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach
pod Tarnowem. Muzeum w Tuszowie powstało w 1990 roku i mieści się w domu
urodzin generała Władysława Sikorskiego. Uczniowie słuchając wykładu pracownika
Gminnej Biblioteki Publicznej mieszczącej się także w tym budynku, poszerzyli swoją
wiedzę na temat wielkiego Polaka- patrioty , jakim był Generał. Natomiast kilkadziesiąt

fantazyjnie ukształtowanych form skalnych to główna atrakcja rezerwatu przyrody
nieożywionej Skamieniałe Miasto, w powiecie tarnowskim, w Ciężkowicach. Nazwy
nadane głazom, "Maczuga" czy "Piramida", nawiązują do ich wyglądu. Pierwszy dzień
wycieczki wszyscy zakończyli smaczną obiadokolacją w pensjonacie „Willa Dunajec” w
Krościenku nad Dunajcem.
Drugi dzień pobytu w Pieninach uczestnikom wycieczki upłynął w godzinach
przedpołudniowych na wizycie w urokliwym Wąwozie Homole i górskiej wędrówce
na najwyższy szczyt Pienin, czyli Wysoką (1050m n.p.m.). Piękna, słoneczna pogoda
sprawiła, iż ze szczytu wszyscy mieli szansę podziwiać także Tatry! Po zejściu z
Wysokiej można było odetchnąć na ławce urokliwego rynku w Jaworkach. Po południu
natomiast przyszedł czas na zwiedzanie Szczawnicy, wjazd wyciągiem krzesełkowym
na Palenicę, niesamowitą „zabawę” na Letnim Torze Saneczkowym i przejście
szlakiem do słowackiej wsi Leśnica. Potem przyszedł czas na smaczny obiad.
Wieczorem wszyscy mieli okazję wziąć udział w biesiadzie przy ognisku nad rzeką
Dunajec. To był też doskonały czas, aby dostrzec uroki Krościenka i poczuć niesamowity
klimat miasteczka.
2 października, ostatni dzień wycieczki to także górska wędrówka najpierw
na Sokolicę (747m n.p.m) a następnie na Trzy Korony (982m n.p.m.). Mimo, że
wspinaczka trwała kilka godzin to jednak widoki z tych szczytów, podobnie jak z
Wysokiej,

warte były włożonego wysiłku. Uczniowie przekonali się, że Pieniny są

naprawdę urokliwe, warto odwiedzić je jeszcze nieraz, a turystyka górska to ciekawy
pomysł na życie. Ostatni punkt programu w drodze powrotnej to oczywiście wizyta w
McDonalds.
Wyjazd z pewnością można zaliczyć do udanych, a jego istotę najlepiej chyba
oddadzą następujące słowa: „Radość życia przychodzi z nowymi doświadczeniami, a
zatem nie ma większej radości niż mieć wciąż zmieniający się horyzont, każdego dnia
inne i nowe słońce. [..] musisz zrezygnować z zamiłowania do bezpieczeństwa i żyć na
łapu-capu [..] kiedy przywykniesz do takiego stylu, zrozumiesz jego znaczenie i
niezwykłe piękno.” (Christopher McCandless)

