
Wycieczki krajoznawczoWycieczki krajoznawczo--turystyczneturystyczne



W ramach klubu wycieczkowego 
działającego w internacie

organizujemy dla dzieci wycieczki 
krajoznawczo-turystyczne po Polsce. 

Przez 15 lat działalności nasi uczniowie zjechali 
pociągiem Polskę wzdłuż i wszerz.

Były: Karpaty, Sudety, morze, Mazury, Kraków, 
Lublin, Kazimierz, Kielce, Warszawa!



Wycieczki sprzyjajWycieczki sprzyjająą tworzeniu atmosfery zainteresowania tworzeniu atmosfery zainteresowania 
wwłłasnym krajemasnym krajem……

Dumni i radoDumni i radośśni przed Pani przed Pałłacem Prezydenckim wacem Prezydenckim w Warszawie.Warszawie.



Chwila relaksu przed zwiedzaniem sChwila relaksu przed zwiedzaniem słłynnej  Kaplicy Zamkowejynnej  Kaplicy Zamkowej,,
nana WzgWzgóórzu Zamkowym w Lublinie.rzu Zamkowym w Lublinie.



Podczas wycieczek oPodczas wycieczek ożżywiajywiająą miejsca znane dotychczas jedynie miejsca znane dotychczas jedynie 
z fotografii, czy telewizji. z fotografii, czy telewizji. 

NabierajNabierająą pipięękna, kolorkna, koloróów, pulsujw, pulsująą żżyciemyciem……

Niezapomniany Niezapomniany ŁŁazienek czarazienek czar…… i wielkie wrai wielkie wrażżeniaenia
na Stadionie Narodowym.na Stadionie Narodowym.



Na wycieczkach uczniowie zdobywajNa wycieczkach uczniowie zdobywająą nowe informacje nowe informacje 
lub utrwalajlub utrwalająą informacje zdobyte wczeinformacje zdobyte wcześśniej.niej.

Cisza wokoCisza wokołłoo…… MajdanekMajdanek..



Podczas wyjazdPodczas wyjazdóów w śśmimielejelej dzieldzieląą sisięę swoimi wswoimi wąątpliwotpliwośściami, ciami, 
stawiajstawiająą pytania i poszukujpytania i poszukująą odpowiedziodpowiedzi..

Kazimierz Dolny Kazimierz Dolny ––
Cmentarz Cmentarz ŻŻydowski byydowski byłł inninny od tych,y od tych, ktktóóre znamyre znamy……



Na wycieczkach nasze dzieci Na wycieczkach nasze dzieci relaksujrelaksująą sisięę i i łąłączcząą..

OstrOstróódada -- jak tu byjak tu byłło pio pięęknieknie!!



PociPociąąg do Kielc byg do Kielc byłł „„troszktroszkęę”” opopóóźźniony, aleniony, ale…… lubimy pocilubimy pociąągi gi ☺☺



„„ŚŚladami Ojca ladami Ojca ŚŚwiwięętegotego Jana PawJana Pawłła IIa II””…… pamipamięętny tny SSzlakzlak……



Tokarnia pod KielcamiTokarnia pod Kielcami..

W tym Dworku chcielibyW tym Dworku chcielibyśśmy mieszkamy mieszkaćć..



PamiPamięętamy o tych, co zostali w Gnietamy o tych, co zostali w Gnieźźnie nie ☺☺



Przed nami wspinaczka na Przed nami wspinaczka na ŁŁysicysicęę –– 612 m612 m.. n.p.m.n.p.m.



WadowiceWadowice..

ZwiedziliZwiedziliśśmy Dom Rodzinnymy Dom Rodzinny Ojca Ojca ŚŚwiwięętego, tego, 
a potem poszlia potem poszliśśmy na kremmy na kremóówki wki ☺☺



Wycieczki sWycieczki sąą okazjokazjąą do utrwalania umiejdo utrwalania umiejęętnotnośści kulturalnego ci kulturalnego 
zachowanizachowania sia sięę w rw róóżżnych miejscach i sytuacjach sponych miejscach i sytuacjach społłecznychecznych..

GoGośścinna herbaciarnia cinna herbaciarnia „„U U DziwiszaDziwisza”” w Kazimierzu Dolnymw Kazimierzu Dolnym
……mniammniam……



Wycieczki dWycieczki dajająą naszym dzieciom wiele radonaszym dzieciom wiele radośści i szczci i szczęśęścia!cia!

Taras widokowy w PaTaras widokowy w Pałłacu Kulturyacu Kultury i Nauki Nauki w Warszawie.i w Warszawie.
„„Tak wysoko jeszcze nie byTak wysoko jeszcze nie byłłam!am!””


