Wycieczka Kraków – Bochnia – Zakopane
W dniach 14-17 maja grupa uczniów z klas gimnazjalnych – uczestnicząca
w projekcie „Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Choroszczy” – wzięła
udział w wycieczce Kraków – Zakopane – Bochnia.
Spotkaliśmy się 14 maja o godz. 3.00 na placu przy szkole, a już około 12.00
byliśmy w Krakowie. Zwiedzanie „królewskiego miasta” rozpoczęliśmy od starówki.
Widzieliśmy między innymi Sukiennice, Ratusz, Barbakan i Okno Papieskie. W kościele
Mariackim podziwialiśmy arcydzieło rzeźbiarskie Wita Stwosza, a w bazylice Świętego
Franciszka z Asyżu urzekły nas wspaniałe witraże i polichromia, której twórcą był sam
Stanisław Wyspiański. Następnie pojechaliśmy do Kopalni Soli w Bochni, gdzie
wędrowaliśmy podziemnymi korytarzami. Niesamowite przeżycie! Z pewnością również
nikt z nas nie zapomni przejazdu kolejką podziemną. Warto wspomnieć też o Ekspozycji
Multimedialnej, dzięki której zapoznaliśmy się z historią wydobycia soli i ciężką pracą
górnika. Po atrakcjach pierwszego dnia przyszedł czas na odpoczynek. Pojechaliśmy do
miejsca naszego zakwaterowania w Murzasichlach. Przed nami rozciągał się –
zapierający dech w piersiach – widok na Tatry. Drugiego dnia wyruszyliśmy Szlakiem
Doliny Strążyskiej. Dotarliśmy do Wodospadu Siklawica. Chciałoby się powiedzieć:
„Chwilo trwaj!” – wspaniały, malowniczy widok. Z kolei spacer po Krupówkach był okazją
do skosztowania regionalnych przysmaków. Trzeciego dnia wjechaliśmy kolejką na
Gubałówkę, spacerowaliśmy górnym szlakiem, podziwiając piękno Tatr. Potem wraz
z przewodnikiem odwiedziliśmy „dom do góry nogami”, cmentarz Pęsowy Brzyzek,
sanktuarium M.B.

Fatimskiej na

Krzeptówkach

oraz

przyległy „Park

Fatimski”,

w którym umieszczony został ołtarz, przy którym Jan Paweł II odprawił mszę św.
w Zakopanem w 1997 roku. Wieczorem mogliśmy uczestniczyć w pokazie tradycji i kultury
góralskiej w Muzeum Folkloru w Murzasichle. W

drodze powrotnej ponownie

odwiedziliśmy Kraków. Tym razem zwiedzaliśmy Wawel: Katedrę Zygmuntowską, Groby
Królewskie, Dzwon Zygmunta, skarbiec, komnaty. Zeszliśmy też do Smoczej Jamy.
Wycieczka zakończyła się, a w naszej pamięci pozostanie radość z poznania
Ojczyzny i niezapomniane chwile spędzone z koleżankami i kolegami. A wspaniałe
krajobrazy górskie zabraliśmy ze sobą… na zdjęciach.
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Pod Wielką Krokwią w Zakopanem.

Barbakan w Krakowie

Spacer Doliną Strążyńską

