W dniach 7-9 VI 2022r. odbyła się pierwsza wycieczka współfinansowana przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki w ramach programu „Poznaj Polskę”. W wycieczce uczestniczyło
45 uczniów z klas IV- VIII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach.
Pierwszego dnia podążyliśmy „śladami legend wielickiej kopalni’, prowadzonej przez
przewodników- wieloletnich pracowników Kopalni Soli w Wieliczce. Podczas wędrówki trasą
turystyczną poznaliśmy historie zabytkowej kopalni, której początki sięgają czasów
średniowiecza, dowiedzieliśmy się o tradycjach i obyczajach wielickich górników,
podziwialiśmy prawdziwe cuda wykonane w soli: m. in. Komorę Mikołaja Kopernika, Komorę
Michałowice, Komorę Józefa Piłsudskiego oraz Kaplicę św. Kingi. Zobaczyliśmy także
wyrzeźbione z soli postacie sławnych osób takich jak św. Jan Paweł II, marszałek Józef
Piłsudski oraz Mikołaj Kopernik. Odwiedzając Tężnię Solankową mogliśmy się poczuć jak
w uzdrowisku. Tego samego dnia zwiedziliśmy Kalwarię Zebrzydowską- krajobrazowy zespół
manierystycznego parku pielgrzymkowego. Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jest
jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych w Polsce. Jego założenie
architektoniczne poprzez wprowadzane przez stulecia zmiany, nabrało ciekawego wyglądu,
poprzez pomieszanie stylów. Podstawą jest tutaj barok, w którym zostało zbudowane
Sanktuarium. Na całość składają się: bazylika z cudownym wizerunkiem Matki Bożej, klasztor,
kościoły oraz kaplice składające się na tzw. dróżki. To one są najważniejszym miejscem
w sanktuarium, ich topografia odtwarza drogę krzyżową w Jerozolimie. 26 kaplic to
wspomnienie Męki Pańskiej, kolejne 20 pozwala wspomnieć „tajemnice” życia Matki Boskiej.
Dom Pielgrzyma w Kalwarii Zebrzydowskiej wybraliśmy na nasze miejsce noclegowe, dzięki
czemu codziennie mogliśmy podziwiać cuda architektury.
Następnego dnia odwiedziliśmy Kraków, który przywitał nas mnogością zabytków,
niezwykłym klimatem. Przewodnik czekał na nas na wiślanych bulwarach, skąd udaliśmy się
pod Smoczą Jamę, by przywitać ziejącą ogniem rzeźbę smoka, która została wykonana w 1972
roku przez krakowskiego rzeźbiarza Bronisława Chromego. Właściwe zwiedzanie
rozpoczęliśmy od Katedry Wawelskiej i wspinaczką na wieżę, gdzie każdy mógł dotknąć
Dzwonu Zygmunta. Kolejnym punktem było zejście do Grobów Królewskich w krypcie
świątyni. Z Wawelu grupa udała się na ulicę Jagiellońską, gdzie znajduje się Collegium Maius
– pierwsza siedziba Akademii Krakowskiej. Podążając ul. Grodzką w stronę Rynku
odwiedziliśmy kościół pod wezwaniem św. Franciszka. W nim znaleźliśmy wiele prac
Stanisława Wyspiańskiego. Zwróciliśmy uwagę na monumentalny witraż „Bóg Ojciec” znany
też pod tytułem „Stań się” lub „Stworzenie Świata”. Rynek Główny zaprezentował nam perłę
renesansu polskiego- Sukiennice, w których mieszczą się liczne kramy z różnorodnymi
pamiątkami, dziełami rzemiosła artystycznego i biżuterią. Widzieliśmy także Ratusz, Bramę
Floriańską i Barbakan. Wizyta na krakowskiej Starówce zakończyła się podziwianiem XV wiecznego drewnianego ołtarza w Kościele Mariackim wykonanego przez słynnego
rzeźbiarza- Wita Stwosza. Kolejnym punktem programu była wizyta w Muzeum Książąt
Czartoryskich, jednego z najstarszych w Polsce- jego początki sięgają XVIII w., kiedy księżna
Izabela Czartoryska zaczęła kolekcjonować w Puławach pamiątki narodowe i dzieła sztuki,
chroniąc je tym samym przed zniszczeniem i grabieżą. W 1870r. zbiory przeniesiono do
Krakowa, a w 1950r. włączono je do krakowskiego Muzeum Narodowego. Stała ekspozycja
prezentuje najcenniejszą w Polsce i jedną z najcenniejszych kolekcji sztuki w Europie. Na
wystawie obejrzeliśmy nie tylko arcydzieła światowego malarstwa, ale także dzieła z dziedziny
rzeźby, rzemiosła, militariów i sztuki użytkowej. Uczniowie mieli okazję zobaczyć

najcenniejsze dzieła w kolekcji: Dama z gronostajem Leonarda da Vinci oraz Pejzaż
z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta.
Ostatniego dnia wycieczki zwiedziliśmy Zamek Królewski na Wawelu, a w nim Prywatne
Apartamenty Królewskie. Komnaty te służyły niegdyś monarchom, świcie dworskiej oraz
gościom podejmowanym na królewskim dworze. Do ich renesansowego wyposażenia należą
obrazy włoskie z kolekcji Lanckorońskich i flamandzkie arrasy z kolekcji Zygmunta Augusta.
W okresie międzywojennym Wawel pełnił rolę rezydencji głowy państwa. Na pierwszym
piętrze urządzono wówczas zachowany do dziś, prywatny apartament prezydenta Ignacego
Mościckiego. W dwóch salach w klasycystycznym wystroju wnętrza prezentowane są portrety
polskich osobistości z okresu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Następnie udaliśmy się do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - najstarszego
ogrodu botanicznego w Polsce. Ogród ten powstał z inicjatywy Hugona Kołłątaja, podczas
reformy Akademii Krakowskiej. Ogród posiada około 8 tysięcy gatunków i odmian roślin
zgrupowanych w kilku działach. Do najważniejszych należą działy: systematyki roślin, roślin
chronionych i zagrożonych, genetyki i zmienności, flory polskiej, ekologii kwiatów,
morfologiczno - biologiczny, roślin leczniczych i użytkowych, arboretum oraz alpinaria:
geograficzne i ozdobne. Ogród posiada trzy kompleksy szklarniowe: Victorię, Jubileuszową
i Holenderkę. Najcenniejsze kolekcje obejmują storczykowate, sagowce, palmy, rośliny
mięsożerne, epifity, sukulenty, tropikalne rośliny użytkowe oraz róże. Pobyt w ogrodzie sprawił
uczestnikom wycieczki wiele radości i rozbudził wśród uczniów zaciekawienie różnorodnością
świata roślin.
Wycieczka dostarczyła nam nie tylko wszechstronnej wiedzy, ale przede wszystkim wielu
niezapomnianych wspomnień i wrażeń. Z nostalgią wspominamy przeżyte przez nas przygody
w urokliwym Krakowie i jego okolicach, do których zawsze pragnie się wracać.

Kierownik wycieczki – p. Elżbieta Artemuk
Opiekunowie: p. Wioletta Lubeńczuk; p. Stanisława Malczuk; p. Ilona Wysokińska
Całkowity koszt wycieczki – 18 750 z, w tym wsparcie finansowe otrzymane z MEiN 15 000
zł, co stanowi 80% kosztów; wkład własny – 3 750 zł, co stanowi 20% kosztów.
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