SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI DO KRAKOWA 20-27 KWIECIEŃ 2015
W dniach od 20 do 27 kwietnia na wycieczkę szkolną do Krakowa i okolic udało się 22 uczniów
SPK Limerick i cztery nauczycielki pełniące funkcje opiekunów. Wycieczka została zaplanowana
i przygotowana perfekcyjnie, (przez panią Agnieszkę Szulc) dzięki temu, plan został pomyślnie
zrealizowany.Wycieczka, przebiegła bez zarzutów. Uczestników wycieczki można podzielić na kilka grup
wiekowych, a mimo to uczniowie utworzyli zgraną grupę.
20 kwietnia późnym wieczorem dotarliśmy do
Dragon Apart Hostel. Uczniowie zostali podzieleni na
grupy i zakwaterowani w pokojach. Uczestnicy
wycieczki każdego dnia otrzymywali testy i zadania
o różnym poziomie trudności do rozwiązania. Zadania
dotyczyły miejsc, atrakcji, które odwiedzaliśmy danego
dnia. Uczniowie chętnie wykonywali przygotowane
przez nauczycieli zadania-zdrowa rywalizacja i chęć
zdobycia głównej nagrody motywowała ich do pracy.
Wygrała grupa Banana Bus
21 kwietnia wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy kościół Mariacki, katedrę Wawelską, Smoczą Jamę
i Rynek Główny, długi dzień zakończyliśmy w Uniwersytecie Jagiellońskim.W Krakowie uczestnicy mieli
możliwość zapoznania się z historią miasta, wieloma zabytkami
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niepowtarzalną atmosferę dawnej stolicy Polski. Podczas zwiedzania
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renesansowy dziedziniec na Zamku Królewskim oraz Katedrę
Wawelską - symbol wiary, dumy i świetności dawnych czasów. Na
wieży Zygmuntowskiej wszyscy mieli okazję zobaczyć słynny
Dzwon Zygmunta i oglądać przepiękną panoramę miasta.
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Grupa miała także okazję spotkać
legendarnego smoka Wawelskiego.

22 kwietnia udaliśmy się do Zakopanego, czekał na nas przewodnik, z którym udaliśmy się na
Gubałówkę, zwiedziliśmy Krupówki i Muzeum Tatrzańskie. Przepiękna pogoda ukazała przed nami
nieporównywalne z niczym piękno polskich Tatr.
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23 kwiecień to bardzo intensywny dzień dla uczestników wycieczki. Najpierw udaliśmy się do
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Uczestnicy mieli okazje podziwiać eksponaty polskiej
motoryzacji: Syrenki, Warszawy i niezawodnego Malucha. Muzeum inżynierii przygotowało również sale
doświadczeń, gdzie uczniowie mieli okazje przejechać się rowerem na kwadratowych kołach.
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Następnie autobusem miejskim dojechaliśmy do Wieliczki, gdzie wraz z przewodnikiem zeszliśmy
na 385 metrów. Wieliczka okazała się miejscem pełnym tajemnic. Poznaliśmy najstarsze metody
wydobywania soli. Spacerując podziemnymi korytarzami uczestnicy podziwiali komory, kaplice, podziemne
jezioro oraz rekonstrukcję starych urządzeń służących do wydobywania soli. Na uczestnikach największe
wrażenie wywarła Kaplica Św. Kingi z żyrandolami z solnych kryształów i rzeźbami wykonanymi przez
górników.
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Ostatnia atrakcją tego dnia było zwiedzanie ogrodu doświadczeń w Krakowie im. Stanisława Lema.
Jest to sensoryczny park edukacyjny, z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki. Przewodnikami
w ogrodzie są pełni pasji studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ogrodzie bez względu na to czy masz 8
czy 48 lat czujesz się jak dziecko. Czwartek był dniem pełnym wrażeń.

Uczestnicy tworzą tęczę za pomocą pryzmatu.

24 kwietnia rozpoczęliśmy kulturalnie od wizyty w teatrze współczesnym. Spektakl „Wyspa
skarbów” dla wielu z naszych uczniów był pierwszym spotkaniem z teatrem. Warsztaty prowadzone przez
aktorów po spektaklu okazały się równie interesujące.Uczniowie wcielali się w rolę aktorów, otrzymywali
zadania. Bez słów musieli przedstawić nam historię, ta krótka lekcja pantomimy pozostanie w ich pamięci
na długo.
Po spektaklu udaliśmy się na Wawel gdzie zwiedziliśmy Zamek Królewski, a w nim:
*Wawel zaginiony-wystawa archeologiczna
*Reprezentacyjne komnaty królewskie
* Skarbiec i zbrojownię
*Prywatne apartamenty królewskie.
Najciekawszą ekspozycją okazał się Skarbiec i zbrojownia. Zgromadzona, zabytkowa broń od
średniowiecza po wiek XVII budziła największe zainteresowanie.
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Po krótkiej przerwie na obiad, udaliśmy się na Kopiec Kościuszki. Uczestnicy wycieczki obejrzeli tu
również wystawy:
*Figury woskowe pt. „Polaków Drogi do Wolności”
* „Insurekcja i tradycje Kościuszkowskie w Krakowie”
* „Kopce Krakowskie”.
Przepiękna
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w uczestnikach wycieczki niezapomniane wrażenia.
25 kwietnia udaliśmy się wraz z przewodnikiem do Ojcowskiego Parku Narodowego, który ma wiele
do zaoferowania:
*Jaskinię Łokietka,
*Jaskinię Ciemną,
* Ekspozycję Przyrodniczą w Centrum Edukacyjno-Muzealnym OPN.
Przeszliśmy dwoma szlakami turystycznymi, niebieskim i zielonym, które łącznie wyniosły 20
kilometrów. Szlak niebieski to szlak Warowni Jurajskich; na teren
Parku wkracza od strony zach. Parku, dalej końcowym odcinkiem
wsi Czajowice, wąwozem Ciasne Skałki i od Krakowskiej Bramy,
skąd roztacza się piękny widok a masyw Góry Koronnej. Następnie
szlak biegnie wspólnie ze szlakiem czerwonym Doliną Prądnika
przez Ojców do Grodziska i Skały.
Szlak zielony prowadzi od węzła szlaków przez Park
Zamkowy obok dawnych hoteli: "Pod Łokietkiem" i "Pod
Kazimierzem", a następnie drogą jezdną do kasy Jaskini Ciemnej.
Następnie stromym podejściem wspina się do jaskini (około 400 m)
. Nad Jaskinią szlak prowadzi szczytami Góry Koronnej, przez
skałę Wapiennik na Wzgórze Okopy.
Podczas naszego 20 kilometrowego marszu przewodnik opowiadał nam o faunie i florze OPN-u.
Mieliśmy również niepowtarzalna okazję spotkać nietoperze w Jaskini Ciemnej, dla wielu z naszych
uczestników było to spotkanie pełne grozy. Pogoda nam dopisała, dzięki czemu wspomnienia z Parku
ojcowskiego zostaną z nami na długo.
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26 kwietnia w niedzielę rano, część uczestników wybrała się do Kościoła Mariackiego na Mszę
Świętą, pozostali uczestnicy zwiedzali rynek w Krakowie. Następnie po mszy obie grupy wspólnie
zwiedzały poszczególne oddziały Muzeum Narodowego:


Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach



Dom Jana Matejki



Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Kamienicy Szołayskich



Muzeum Książąt Czartoryskich – Arsenał.

Spacerując po Rynku Głównym wszyscy podziwiali
Sukiennice, Ratusz oraz pomnik słynnego wieszcza
Adama Mickiewicza a także mieli okazję usłyszeć na
żywo

hejnał

z

wieży

Kościoła

Mariackiego.

Niepowtarzalny klimat Krakowa dało się także odczuć
spacerując uliczkami Starego Miasta m.in. Floriańską
kończącą się Barbakanem.

O 18: 00 po kolacji udaliśmy się ponownie na
rynek Główny, gdzie wzięliśmy udział w obchodach
pierwszej

rocznicy

kanonizacji

Jana

Pawła

II.

Widowisko multimedialne przy Franciszkańskiej 3
i koncert

"Błogosławieni

Miłosierni"

z

udziałem

kilkudziesięciu artystów odbyło się w Krakowie dla uczczenia pierwszej rocznicy kanonizacji Jana Pawła II.
W niedzielny wieczór na Rynku Głównym w Krakowie odbył się koncert "Błogosławieni Miłosierni"
z udziałem kilkudziesięciu artystów. Wystąpią m.in. Golec uOrkiestra, Ania Wyszkoni, Pectus, Marek
Piekarczyk, Janusz Radek, Sylwia Grzeszczak, Janusz Kruciński, Andrzej Lampert, Zbigniew Wodecki
i inni. Bezpłatne wejściówki rozeszły się w ciągu zaledwie ośmiu minut, ale my, śledziliśmy koncert na
telebimach ustawionych po obu stronach sceny. Widowisko było przeplatane fragmentami wystąpień św.
Jana Pawła II do młodych. - Ten koncert jest zapowiedzią wydarzeń kulturalnych, które odbędą się
w Krakowie w lipcu 2016 r. podczas Światowych Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka.
Udział w Koncercie nie był ujęty w Planie wycieczki, ale na długo pozostanie w pamięci
uczestników wycieczki.
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Poniedziałek 27 kwietnia to ostatni dzień w Krakwie przeznaczony na pakowanie i sprzątanie pokoi.
Uczestnicy wycieczki otrzymali pamiątkowe koszulki. Rozstrzygnięto konkurs wygrała grupa BananaBus,
w składzie:
*Szymon Szulc
*Bartek Karpiak
*Wiktor Kwapiński
*Aleksander Drabek
*Jaś Glegolski
* Igor Kochański.
Przelot do Irlandii przebiegł bez zarzutów. Na lotnisku czekali stęsknieni rodzice.

M.Matyjaszek
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