Wizyta studyjna - gmina Niegowa
Wpisany przez Administrator
środa, 18 lipca 2012 09:05 - Poprawiony środa, 18 lipca 2012 09:07

<p>Zi�ci�a si�prawda zawarta w starym powiedzeniu� - ?do trzech razy sztuka?, trzecia
wizyta studyjna, w ramach projektu ?Ma�a Szko�a ? Wielka Sprawa?, kt�ej gospodarzami
tym razem by�y jurajskie szko�y gminy Niegowa, rozpocz� si�26.06.2012 w ?Tawernie pod
Um�ionym Jaworem?, mieszcz�cej si�na dziedzi�u Szko�y Podstawowej w �utowcu,
w�a�nie od sztuki! Dzieci ze szk�z gminy Niegowa: z �utowca, Moczyd�a, Postaszowic i
Tomiszowic� powita�y go�ci z Podzamcza i Soli - Kiczory inscenizacj�� teatraln�
przedstawiaj�c� legend�zwi�zan� z pobliskim gotyckim zamczyskiem, pami�aj�cym czasy
kr�a Kazimierza Wielkiego, nast�nie zaprezentowa�y� taniec� dworski. Dzi�i kostiumom z
epoki� mogli�my przenie��si�w czasy �redniowiecza. Nast�nym punktem programu
artystycznego przygotowanego przez gospodarzy by�y scenki� z �ycia ilustruj�ce r�e
tradycyjne zaj�ia� zwi�zane z ich regionem. Go�cie wys�uchali te� pie�ni, kt�e od wiek��
towarzyszy�y tym zaj�iom. Szczeg�nie podoba�y si�starodawne piosnki �piewane przy
darciu pierza a wi�zanka� melodii i pie�ni tanecznych z wigorem odta�zonych i
za�piewanych przez ma�ych artyst� ze szk�jurajskich, tym razem ubranych w tradycyjne
stroje regionalne, ca�kowicie rozgrza�a i porwa�a mi�ych widz�. Po pocz�tunku, na kt�y
mi�zy innymi sk�ada�y si�niezr�nane wypieki� miejscowych gospody� dzieci wyruszy�y w
teren zwiedza�ruiny stra�nicy w �utowcu i dwa kazimierzowskie zamki w Bobolicach i
Mirowie. W drodze do Stra�nicy� uczestnicy uczyli si�rozpoznawa�kserotermiczne* gatunki
ro�lin, charakterystyczne dla ska� wapiennych Jury. Pod ska�ami� wys�uchali wyk�adu na
temat historii naturalnej, powstawania osad� wapiennych okresu Jury, zjawisk krasowych, kt�e
nada�y ostateczny kszta�t osta�om. Przy okazji szturmu na stra�nic� na szczycie ska�y,
gdzie w XV w. g�owa�a nad okolic� kamienna budowla, dzieci zapozna�y si�z histori��
zwi�zan� z tym miejscem i z wynikami prowadzonych tam aktualnie bada�archeologicznych.
Po zamku Bobolice oprowadza�a wycieczk�pani przewodnik, mo�na by�o zobaczy��
mro��ce krew w �y�ach, narz�zia tortur w wie�y bramnej a tak�e repliki zbroi w sali
rycerskiej i w tak zwanej sali my�liwskiej - trofea my�liwskie,� w postaci czaszek z
poro�ami,�� zwierz�t ubitych przez obecnych w�odarzy zamku. Spacer wok�mur� zamku
Bobolice i Mir� wykorzystany by� do opowiedzenia historii tych znamienitych zabytk�. Cz�
dzieci� spo�y�a posi�ek w gospodzie mieszcz�cej si�pod zamkiem w Bobolicach a cz�
piek�a kie�baski przy ognisku w �utowcu. Tam te� wpatrzeni w barwy p�omieni� uczestnicy
wys�uchali legend o czterech a� bia�ych damach nawiedzaj�cych zamczysko i dw�h
opowie�ci o jednej bladej� damie. Po radosnych okrzykach i u�miechni�ych buziach mo�na
by�o s�dzi��e wszyscy wyje�d�ali zadowoleni.</p>
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