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 Od 17 – 22 lutego grupa czternaściorga uczniów z naszego ośrodka wzięła udział  

w zimowisku w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą. Przez sześć pięknych, słonecznych dni poznawaliśmy 

urokliwe miejsca Lubelszczyzny oraz utrwalaliśmy wiedzę z historii Polski i geografii. Pierwszego dnia 

po przyjeździe poszliśmy na kazimierski rynek, do fary, na przykościelny cmentarz, skąd roztacza się 

piękny widok na miasteczko i dolinę Wisły. Następnie autobusem pojechaliśmy do Puław do kina na 

film animowany „LEGO-przygoda”. Po nim udaliśmy się na basen. Drugi dzień naszego wypoczynku 

rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Przyrodniczego w Kazimierzu Dolnym, w którym pani 

przewodnik mówiła o bogactwie fauny i flory występujących w okolicach Perły Lubelszczyzny.  

Po południu pojechaliśmy do kuźni w Wojciechowie, gdzie czekał na nas kowal,  

który w humorystyczny sposób zaprezentował jak się wykuwa podkowy i pokazał dzieła swej pracy. 

Po powrocie do Kazimierza weszliśmy na górę Trzech Krzyży, na Zamek powstały za panowania króla 

Kazimierza Wielkiego z I poł. XIV w. oraz na Basztę z przełomu XIII i XIV w. Trzeci dzień wypoczynku 

spędziliśmy w Lublinie. Najpierw w Teatrze Muzycznym obejrzeliśmy piękny spektakl „Śpiąca 

królewna”. Po nim przemieściliśmy się do klasztoru oo. Kapucynów po drodze podziwiając lubelską 

starówkę. Po południu był czas na zabawę w parku rozrywki „Fiku-miku”. Późnym wieczorem 

wróciliśmy do schroniska w Kazimierzu. Czwartego dnia udaliśmy się do Muzeum Zamku w Janowcu, 

który powstał na początku XVI w. i był siedzibą magnackich rodów Firlejów, Tarłów i Lubomirskich. 

Niedaleko Zamku położony jest piękny dwór ze wsi Moniaki wybudowany w latach 1760-1770,  

który również zwiedziliśmy z panią dyrektor Muzeum w Janowcu, która poprowadziła lekcję pt:. „Życie 

we dworze – urocze?”. Po południu wróciliśmy do Kazimierza. Udaliśmy się na wędrówkę  

do Korzeniowego Wąwozu i do Starej Chaty z XVII w. Piąty dzień upłynął również pod znakiem lekcji 

muzealnej. W Puławach w pałacu Czartoryskich patrzyliśmy na piękne obrazy, pamiątki po Izabelli  

i Adamie Czartoryskich, a dzięki opowieści pani przewodnik stawały się one na chwilę żywe. 

Następnie dzieci i młodzież wykonywały sobie  z papieru i tektury stroje na bal. Dziewczęta piękne 

suknie, zaś chłopcy lśniące zbroje. Przy dźwiękach Poloneza pary ruszyły w radosnym korowodzie. 

Po Muzeum udaliśmy się po raz drugi na basen, a potem również po raz drugi do kina na wzruszający 

film „Biegnij chłopcze biegnij”. Szósty dzień to dzień naszego powrotu do domów. Jednakże po 

śniadaniu wyszliśmy po raz ostatni nad Wisłę, by pokarmić kaczki i na Rynek, by zakupić ostatnie 

pamiątki. Z wzniesienia klasztoru oo. Franciszkanów popatrzyliśmy jeszcze raz na panoramę 

miasteczka, w którym wielu artystów, twórców znajdowało i nadal znajduje natchnienie do tworzenia 

piękna. 

 Ubogaceni pięknem przyrody, urokliwego i tajemniczego Kazimierza oraz mądrzejsi historią, 

co jest nauczycielką życia wróciliśmy szczęśliwie do domów.  
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