
                        

 

 

W dniach 7-9 listopada 2022 r. odbyła się wycieczka współfinansowana przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki w ramach programu „Poznaj Polskę”. W wycieczce uczestniczyło  

35 uczniów z klas IV- VIII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach. 

Pierwszego dnia odwiedziliśmy Centrum św. Jana Pawła II oraz Sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego w Łagiewnikach. W trakcie zwiedzania uczestnicy wycieczki wzięli udział w grze 

terenowej pt. „Wyprawa odkrywców JP II” w Centrum Jana Pawła II. Zabawa polegała na 

odwiedzaniu poszczególnych miejsc zlokalizowanych na terenie obiektu, które  miały na celu 

przybliżenie drogi przebytej przez Jana Pawła II do świętości. Następnie uczestnicy zwiedzili 

sanktuarium pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego będące jednym z największych  

i najbardziej znanych świątyń w Polsce. Podczas zwiedzania towarzyszył nam przewodnik, 

który w ciekawych słowach opowiedział dzieciom historię kultu tego miejsca. Następnie 

zmęczeni udaliśmy się na zasłużony odpoczynek. 

Drugi dzień rozpoczęliśmy dość wcześnie, ponieważ naszym celem było zwiedzanie pełnego 

zabytków i ciekawych miejsc Krakowa. Przewodnik czekał na nas na Bulwarach Wiślanych, 

skąd udaliśmy się na Wzgórze Wawelskie, by zwiedzić najcenniejsze skarby kultury polskiej: 

Katedrę Królewską, Groby oraz Krypty Królewskie i Zasłużonych Polaków, Kryptę Pary 

Prezydenckiej. Niemałym wyzwaniem dla niektórych okazało się wspięcie po 160 schodkach 

na   Wieżę  z Dzwonem Zygmuntowskim, gdzie mogliśmy dotknąć jego serca i posłuchać 

historii związanej z tym obiektem. Następnie poznaliśmy historię  Zamku Królewskiego  

z dziedzińcem arkadowym, obejrzeliśmy  pozostałości murów obronnych i udaliśmy się pod 

Smoczą Jamę, by przywitać ziejącą ogniem rzeźbę smoka, która została wykonana w 1972 roku 

przez krakowskiego rzeźbiarza Bronisława Chromego. Kolejnym punktem  był spacer przez 

Planty w kierunku kościoła pod wezwaniem św. Franciszka. Znaleźliśmy w nim wiele prac 

Stanisława Wyspiańskiego. Zwróciliśmy uwagę na monumentalny witraż „Bóg Ojciec” znany 

tez 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, a także Muzeum Narodowe, gdzie 



podziwialiśmy jego zbiory. Zobaczyliśmy dzieła najlepszych polskich malarzy XVIII i XIX 

stulecia: miedzy innymi słynny Hołd Pruski pędzla Jana Matejki, czy również niezwykle 

znany i cenny obraz Pochodnie Nerona Henryka Siemiradzkiego  oprócz tego obrazy- 

Orłowskiego, Smuglewicza, Michałowskiego, Chełmońskiego czy Malczewskiego. 

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. Następnie udaliśmy się do Ogrodu 

Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - najstarszego ogrodu botanicznego w Polsce. 

Ogród posiada około 8 tysięcy gatunków i odmian roślin zgrupowanych w kilku działach oraz 

trzy kompleksy szklarniowe: Victorię, Jubileuszową i Holenderkę.  

Trzeciego dnia wycieczki odwiedziliśmy klasztor Ojców Bernardynów w Kalwarii 

Zebrzydowskiej. To znane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie miejsce kultu, stanowiące 

zespół kaplic i kościołów dróżkowych oraz majestatyczny park krajobrazowy. Pielgrzymów  

z całego świata przyciągają tam wspaniałe nabożeństwa na Dróżkach Pana Jezusa i Dróżkach 

Matki Boskiej oraz cudowny obraz Maryi Kalwaryjskiej. Następnie czekał na nas ostatni 

zaplanowany punkt programu, czyli zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce. Podczas wędrówki 

trasą turystyczną poznaliśmy historię zabytkowej kopalni, której początki sięgają czasów 

średniowiecza, dowiedzieliśmy się o tradycjach i obyczajach wielickich górników, 

podziwialiśmy prawdziwe cuda wykonane w soli: m.in. wspaniałe kaplice zdobione solnymi 

rzeźbami i płaskorzeźbami, żyrandole, urokliwe podziemne jeziora, stare wyrobiska  

o oryginalnej drewnianej zabudowie, dawne narzędzia górnicze oraz zachowane ślady prac  

w dawnej kopalni. Najbardziej zachwycił nas wystrój wydrążonej w XIX wieku kaplicy  

św. Kingi. 

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.  

 

 


