Przedszkolaki z grupy IV zwiedzają „Krainę żubra”
środa, 27 czerwca 2012 06:41

Dnia 18 czerwca grupa „eko–sześciolatków” integracyjnych wybrała się na wycieczkę do
Białowieży. Po obfitym pysznym przedszkolnym śniadaniu, w znakomitych nastrojach
wyruszyliśmy do „Krainy Żubra”. Pierwszym przystankiem na naszej trasie był „Szlak
Królewskich Dębów”. Jest to najpopularniejsze wśród turystów uroczysko w Puszczy
Białowieskiej znajdujące się 1 km od wsi Pogorzelce, a 5 km od Białowieży.

W 1976 roku wytypowano miejsce z dużym skupienie dębów o wymiarach pomnikowych.
Uroczyste oddanie Szlaku Królewskich Dębów do użytku nastąpiło 11 maja 1979 roku.
Zwiedzanie szlaku rozpoczynało się od wejścia na mała polankę poprzez bramę z napisem
Stara Białowieża (dziś już nie istniejącą). Pierwotnie szlak tworzyły 24 dęby (obecnie 22).
Tabliczki z nazwą dębu, opisem i wymiarami oraz wiekiem drzewa stały w bezpośredniej
bliskości drzewa, a samo drzewo ogrodzone było płotkiem z opadłych konarów. Dziś wędrujemy
drewnianym podestem, a opisy władców widnieją na tabliczkach poszczególnych dębów
(odczytać je mogą również niewidomi). Oto nazwy dębów, które widzieliśmy:

MINDOWE, TROJDEN, OLGIERD I KIEJSTUT, WITOLD, GIEDYMIN I LESZEK BIAŁY,
KAZIMIERZ WIELKI, WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO, KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK, BONA
SFORZA, ZYGMUNT STARY, ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK, HELENA, ZYGMUNT
AUGUST, WŁADYSŁAW IV, JAN KAZIMIERZ, STEFAN BATORY, AUGUST II SAS, AUGUST
III SAS, MARIA JÓZEF, STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI, BADRBARA.

Następnie pojechaliśmy do Parku Pałacowego. Spacerowaliśmy alejami, nazywając znane nam
gatunki drzew i odgadując, który z ptaków właśnie zaczyna nas witać…Obejrzeliśmy budynki
wzniesione na miejscu spalonego pałacu carskiego oraz Ośrodek Edukacji Leśnej – niektórzy z
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nas w ubiegłym roku szkolnym uczestniczyli tu w zajęciach edukacyjnych.

Na jednym ze straganów zaopatrzyliśmy się w pamiątki z wycieczki, a Pani Jola zrobiła nam
zdjęcie w bryczce. A potem zjedliśmy smaczny obiad w Zajeździe Parkingowym. Każdemu, kto
jest głodny to miejsce gorąco polecamy. Był tam nawet jeleń, który śpiewał. Tak, tak – i to w
języku angielskim. Pojedźcie, a zobaczycie. Pełni wrażeń wróciliśmy do przedszkola.

Dobrze, że Białowieża jest tak blisko Hajnówki. W letni dzień można zabrać tatę, mamę oraz
rower i udać się do „Krainy Żubra”. Miłośnicy przyrody – łączcie się!

Aneta Kolinko
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