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„ŚWIĘTOKRZYSKIE JAKIE CUDNE” 

SPRAWOZDANIE POKONKURSOWE 

 

Świętokrzyskie zawsze zachwycało, porywało, pociągało – przyrodą, krajobrazami, legendami, surowym 

urokiem opierającym się twardo dziwnym modom i naleciałościom. Kolejne pokolenia zawsze tu odkrywały coś dla siebie 
– niezwykłego, jedynego, wartościowego.  

Ogłoszony szkolny konkurs „Moja ulubiona trasa po województwie świętokrzyskim” jeszcze raz tę chlubną ocenę 

naszego regionu potwierdził. W tym konkursie wzięło udział 30 uczniów. Zgodnie z konkursowym regulaminem nadesłali 
prace multimedialne i plakaty. Wszystkie nadesłane prace zachwycały. Świadczyły o dociekliwości dzieci, ich dojrzałej 
już umiejętności poszukiwania informacji, wielkiej wrażliwości, umiejętności plastycznego opracowania tematu. 

Organizatorzy wyróżnili następujące prace:  

1.Wiktor Januszek VIc: „Chęciny znane i nieznane. Wycieczka piesza” 

2.Kuba Michalak VIc: „Zamek Królewski w Chęcinach” 

3.Julia Ludew :”Ciuchcia Express Ponidzie” 

4.Kuba Giełżecki: Plakat –Jaskinia  „Raj” i Centrum Neandertalczyka 

5.Gabriela Malarczyk VIIa: „Poznajemy Góry Świętokrzyskie” 

6.Maria Kusion VIb: „Maja ulubiona trasa po województwie świętokrzyskim (Bliżyn – Zagnańsk)” 

7.Mikołaj Krzeszowski VIc: „Wycieczka rowerowa malowniczą trasą obok dębu „Bartek” 

8.Mikołaj Majka VIIIc: „Moja ulubiona trasa po województwie świętokrzyskim” 

9.Szymon Sołtys VIa: „Moja ulubiona trasa po województwie świętokrzyskim” 

10.Julia Putowska VId: „Z Raju do Piekła” 

11. Karol Markiewicz: „ Jednodniowa wycieczka po wybranych obiektach” 

12.Urszula Góra VIb: „Od wschodu do zachodu słońca” 

13.Alan Tkacz VIe: „Moja ulubiona trasa turystyczna po województwie świętokrzyskim” 

14.Oliwia Wójcik VIe: „Szlak turystyczny Karczówka – Chęciny” 

 

Dzieci przygotowały propozycje na różne rodzaje wycieczek: piesze, autokarowe, autokarowo – piesze, 

rowerowe. Zachwycał rozrzut tematyczny tych prac. Potrafili autorzy prac w najzwyczajniejszych miejscach znaleźć 
ciekawostki – czarujące, zachwycające.  

Wiktor Januszek wybrał się osobiście na wędrówkę po Chęcinach i w swej prezentacji umieścił zdjęcia ukazujące 

znane miejsca, ale …. widziane z jego perspektywy.  

Kuba Michalak przez świetnie dopasowane i niezwykle pomysłowe efekty specjalne złożył wyrazisty hołd 

Chęcinom, ich historii. 

W dziecięcym ujęciu tradycyjny szlak im. Sylwestra  Kowalczewskiego z Karczówki do Chęcin okazał się na nowo 
pociągający, przykuwający uwagę. Karol Markiewicz przywrócił pamięć o pierwszych odkrywcach Jaskini „Raj”. To 

właśnie panowie Józef Kopeć i Feliks Wawrzeńczyk wskazali uczniom Technikum Geologicznego z Krakowa to ciekawe 
miejsce. Zasugerowali im i ich opiekunce, że warto się nim zainteresować. W informacje o atrakcjach  czekających na 
turystę na szlaku dzieci często wplatały miejscowe legendy – oczywiście na czele tych legend ….. królowała (sic!) królowa 

Bona. Czy można się dziwić? Wciąż nie może ona zapomnieć swych utopionych wozów. Wciąż ich wypatruje w nurtach 
Nidy z murów chęcińskiej warowni. 

Coraz mocniej w turystyczne opowieści wplata się tematyka geologiczna. Daria Kusion odświeżyła informację 

o trochę zapomnianej jaskini na Czerwonej Górze. Wyraźnie tematyka jaskiniowa zafascynowała Julię Putowską w jej 
propozycji wędrówki z „Raju do Piekła” Temat geologiczny zdecydowanie opanował bardzo ciekawą prezentację 
Szymona Sołtysa. W Wietrzni, Kadzielni, w Szewcach, w lasach zgórskich ….. i w wielu jeszcze innych miejscach można 

„czytać ziemię” jak najciekawszą książkę. I to Autor pracowicie i pomysłowo udowodnił. 

Dzieci potrafiły ukazać piękno miejsc niby bliskich, ale trochę jakby zapomnianych. Maria Kusion w swej 
prezentacji zabrała organizatorów konkursu na bardzo ciekawy szlak zielony Bliżyn – Zagnańsk. Maciej Majka w swej 

propozycji wycieczki autokarowej zahaczył o Kompleks „Świętokrzyska Polana” w Chrustach koło Kielc. W zespole 
wielkopowierzchniowych akwariów Oceanika wypatrzył bardzo ciekawą rybę fugu. Mikołaj Krzeszowski udowodnił, że 

wycieczka rowerowa wokół pomnika przyrody – dębu Bartek w Zagnańsku może okazać się bardzo atrakcyjna 
i dostarczyć wielu wiadomości. Gabriela Malarczyk oparła swą prezentację na bardzo obszernej i ciekawej bibliografii. 
Oczywiście jej uwadze nie umknęły niedawna zacięta rywalizacja pomiędzy Łysicą i Agatką o sławę najwyższego szczytu 

w Górach Świętokrzyskich. Dawid Niepsuj zgłębiał tajemnice Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 
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Przygotowując swoje prezentacje dzieci wnikliwie przeglądały domowe i internetowe zasoby zdjęciowe. Julia 

Ludew zamieściła osobiste zdjęcia z przejazdu Ciuchcią Express Ponidzie. Oddają one wiernie dziecięcy zachwyt z tej 
podróży. Urszula Góra, wędrując „od wschodu do zachodu słońca” przez rezerwat Biesak– Białogon, Górę Słowikowską, 
okolice Chelosiowej Jamy, przez Jaworznię, rezerwat Moczydło dostrzegła znakomite zdjęcia znanego fotografika, 

filmowca Bogusława Sępioła.  

Autor znakomitego plakatu Kuba Giełżecki odkrył, że rok 2021 jest Międzynarodowym Rokiem Jaskiń i Krasu. 
A przecież obszar gminy Nowiny i jej najbliższe okolice pozwalają na dokładne zapoznanie się i z ciekawymi jaskiniami, 

i ze zjawiskami krasowymi. 

Nawet taka pobieżna recenzja tylko niektórych dziecięcych prac pozwala dostrzec bogactwo Regionu 
Świętokrzyskiego, także …. wielką dziecięcą wrażliwość na niego. Wrażliwość kształtowaną przez mądre, dbające 

o wszechstronny rozwój swych dzieci – Rodziny.  


