
Podróże kształcą…
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krynce

 na wycieczce turystyczno – krajoznawczej w dniach 4.09 – 9.09 2007r.

Podróże kształcą… To powiedzenie znają wszyscy bardzo dobrze. O 
jego  prawdziwości  przekonaliśmy  się,  wyjeżdżając  na  wycieczkę 
(Zakopane,  Dolina  Kościeliska,  Kraków,  Wadowice,  Wieliczka,  Słowacja) 
pod  kierunkiem  Grażyny  Sobolewskiej  w  ramach  projektu  „Szkoła 
Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej”.

W  Krakowie  zwiedziliśmy  między  innymi  Katedrę  na  Wawelu  i 
Kaplicę  Zygmuntowską,  która  urzekła  nas  swoją  renesansową 
architekturą.  Tam,  dzięki  interesującym  opowieściom  przewodnika 
odbyliśmy  podróż  przez  wieki,  podziwialiśmy  groby  polskich  królów, 
wieszczów   i  bohaterów.  Zachwyt  nasz  wzbudziła  Bazylika  Mariacka  z 
najwspanialszym  ołtarzem  Wita  Stwosza.  Na  wieży  mariackiej 
wypatrywaliśmy  trębacza,  który   donośnym  głosem  trąbki  wygrywał 
hejnał. Widzieliśmy również majestatycznego smoka i dzwon Zygmunta. 
Nie zapomnieliśmy o Franciszkańskiej 3.

Prawdziwa  szkoła  przetrwania  rozpoczęła  się  podczas  wędrówki 
Doliną  Kościeliską  (we  wrześniu  spadł  śnieg  w  górach).  Droga  była 
kamienista i długa, ale zmęczenie rekompensowały cudowne widoki. Pod 
względem  ukształtowania  terenu  jest  to  jedno  z  najciekawszych  i 
najbardziej oryginalnych miejsc w Tatrach. Z trudem przeciskaliśmy się 
przez  Jaskinię  Mroźną.  Giewont  podziwialiśmy z  daleka.  Na  Gubałówkę 
wjechaliśmy kolejką szynową, a zjechaliśmy wyciągiem linowym, cały czas 
podziwiając majestat natury. 

W zimowej stolicy Polski - Zakopanem zwiedziliśmy Wielką Krokiew, 
Muzeum  Tatrzańskie,  gdzie  poznaliśmy  kulturę  ludową  Podhala.  Na 
cmentarzu „Pęksowym Brzyzku” pochyliliśmy głowy i zapaliliśmy znicze na 
grobach wielkich pisarzy, i ludzi sportu. 
W  kościółku  na  Krzeptówkach  dowiedzieliśmy  się,  że  świątynię 
wybudowano w podziękowaniu za ocalenie Jana Pawła II podczas zamachu 
w  1981  roku.  Prawdziwy  skarb  kultury  góralskiej-to  kaplica  w 
Jaszczurówce. Jedna z najpiękniejszych budowli sakralnych w Polsce. 

W  Wadowicach,  w  domu  Karola  Wojtyły,  ze  wzruszeniem 
obejrzeliśmy  wystawę  ilustrującą  Jego  życie  i  działalność.  A  kremówki 
smakowały wszystkim uczestnikom wycieczki. 

Słowacja.  Tutaj  w  Aqua  -  parku  „Tatralandia”  bawiliśmy  się 
doskonale.  Jedni  pływali  w  basenie  rekreacyjnym,  inni  w  jacuzzi,  a 
miłośnicy sportów wodnych korzystali ze zjeżdżalni.  

Największe jednak wrażenie wywarła  kopalnia  soli  w Wieliczce.  Z 
dumą przemierzaliśmy trasę podziemną i podziwialiśmy jedyne na świecie 
miejsca kultu wyrzeźbione w skałach solnych.



Wyjazd na długo zapamiętamy, a mile spędzone chwile zostaną w 
naszych  wspomnieniach.  Serdecznie  dziękujemy  opiekunom  i  panu 
kierowcy, który woził nas bezpiecznie. 

Podziwiamy panoramę z Gubałówki.





Miłośnicy sportów wodnych w Tatralandii na Słowacji.



Spacer Doliną Kościeliską.



Przemierzamy podziemna trasę kopalni soli.

Kaplica świętej Kingi.



Na Franciszkańskiej 3.


