
W dniu 11 czerwca 2018 r.  (  poniedziałek) w  godzinach wieczornych 
do Leśnej  Podlaskiej  przybyła   grupa  naszych  francuskich  przyjaciół  wraz 
z opiekunami w celu podsumowania  i zamknięcia projektu Erasmus + .

We  wtorek  rano,  na  holu  szkoły  wraz  z   Enorą,   Keryannem  i  Victorem 
przygotowaliśmy  wystawę  pod  tytułem  „Cudowna  podróż  do  serca 
bioróżnorodności: obserwować, rozumieć, działać, aby chronić”.

W  podsumowaniu  projektu wzięli udział: p. Dyrektor Zespołu,  zainteresowani 
nauczyciele oraz  p. księgowe z Francji i Polski.





Po  dokonaniu  ewaluacji  projektu   2016/2017-  2017/2018  udaliśmy  się 
na wycieczkę Biała Podlaska-Janów Podlaski-Grabarka. 

W Białej Podlaskiej zwiedziliśmy Zespół pałacowo-parkowy Radziwiłłów, Plac 
Wolności  czyli  dawny  rynek  miejski,  którego  historia  sięga  XVI  w.  wraz 
z przyległymi ulicami.



                        



W Janowie Podlaskim zwiedziliśmy stadninę koni.



Ostatnim  punktem  programowym  naszej  wycieczki  była  Święta  Góra 
w Grabarce.

Święta Góra to prawosławne sanktuarium słynące z wielu uzdrowień.



 18-19 sierpnia w Święto Przemienienia Pańskiego przybywają tu pielgrzymi 
z całej Polski niosąc ze sobą krzyże intencyjne i pozostawiają je na wzgórzu 
wokół cerkwi (prawdopodobnie jest ich aktualnie 10 000).

Święta Góra słynie również z uzdrawiającego źródełka, które bije u stóp Góry. 
Wierni obmywają się wodą, aby oczyścić się z chorób.



W drugim dniu pobytu naszych francuskich gości (13 czerwca 2018 r.) 
udaliśmy się na wycieczkę Janowiec- Kazimierz Dolny. W wycieczce wzięło 
udział 46 uczniów naszego gimnazjum.

W Janowcu zwiedziliśmy piękną rezydencję magnacką, ekspozycję prezentującą 
historię zamku i jego właścicieli, wystawę fajansu oraz pochodzący z XVIII w. 
dwór z Moniaków i spichlerz z wystawą etnograficzną.





Z Janowca popłynęliśmy statkiem do Kazimierza Dolnego.



Kazimierz  Dolny to  urocze  miasteczko rozsławione przez  artystów i  słynące 
z malowniczego krajobrazu oraz licznych zabytków.



Wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy  Górę Trzech Krzyży, (stąd roztacza się 
niezapomniana  panorama  Kazimierza),  basztę,  zamek,  rynek  z  uroczymi 
renesansowymi  kamienicami  oraz  studnią,  będącą  jednym  z  symboli 
Kazimierza.



Po  obiedzie  przemieściliśmy  się  eko-busikami  do  Korzeniowego  Dołu  - 
przepięknego wąwozu lessowego ustanowionego pomnikiem przyrody.



Zdumiewające są wystające, poskręcane korzenie drzew rosnących na skarpach 
oraz  niezwykłe  światło,  przezierające  przez  korzenie  i  pnie  zlewające  się 
z lessowym podłożem.







W drodze powrotnej odwiedziliśmy cmentarz żydowski w Czerniawach 
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. 

Cmentarz  usytuowany  jest  w  lesie  bukowym,  pomiędzy  drzewami 
rozsiane są stele, pionowe płyty nagrobne. Porośnięte mchem i czasem niemalże 
stapiają z drzewami, lasem i otaczającą je naturą.

Cmentarz   powstał w 1851 roku i został całkowicie zdewastowany na początku 
II  wojny  światowej.  Kazimierscy  Żydzi  zostali  zmuszeni  przez  niemieckich 
okupantów  do  wyrywania  zabytkowych  macew,  czyli  płyt  nagrobnych, 
a następnie  wybrukowania nimi  terenów wokół Klasztoru oo.  Reformatorów, 
w którym podczas wojny mieściło się więzienie i siedziba Gestapo.

W latach 80-tych ubiegłego wieku zaczęto wydobywać nagrobki, cześć z nich 
zachowała  się  w  dobrym  stanie,  nienaruszone  zostały  płaskorzeźby 
i inskrypcje.  Z odzyskanych macew na cmentarzu w Czerniawach zbudowano 
pomnik wzorowany na jerozolimskiej ścianie płaczu.





Po powrocie do Kazimierza mieliśmy czas wolny na zakup pamiątek i słynnych 
kazimierskich kogutów.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


