
          

 

Wycieczka w ramach przedsięwzięcia MEiN - „Poznaj Polskę”  

Kraków - Wadowice - Zakopane 

  

W pierwszych dniach września złożyliśmy wniosek na realizację projektu MEiN 

„Poznaj Polskę", którego przedmiotem było wsparcie finansowe organów prowadzących 

szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci 

i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, 

tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć nauki. Nasz projekt obejmował trzydniową 

wycieczkę uczniów do Krakowa, Wadowic i Zakopanego.  

 

Piątek 15.10.2021r. 

            15-ego października o godzinie 5.00 przed parkiem w Woli Osowińskiej odbyła się 

zbiórka 27 uczestników wycieczki. Na pokładzie autokaru powitał nas przemiły kierowca Pan 

Marek Skowronek. Po przypomnieniu regulaminu, załadowaniu bagaży oraz pożegnaniu z 

rodzicami, o godzinie 5.30 wyruszyliśmy w trasę, aby jak najszybciej dotrzeć do Krakowa, 

który był naszym pierwszym punktem wycieczki. O godzinie 11.00 dojechaliśmy na miejsce. 

Na parkingu, przy Wawelu spotkaliśmy się z  przewodnikiem, z którym zwiedzaliśmy 

historyczny zespół miasta, między innymi: dziedziniec Wawelu, Sukiennice,  Uniwersytet 

Jagielloński oraz Kościół Mariacki. Następnie, około godziny 16:00 dotarliśmy do Wadowic, 

gdzie młodzież miała okazję zobaczyć DOM RODZINNY JANA PAWŁA II. Karol Wojtyła 

urodził się 18 maja 1920 roku i spędził tam swoje dzieciństwo i wczesną młodość. W latach 

1919-1938 rodzina Wojtyłów mieszkała na pierwszym piętrze w małym, dwupokojowym 

mieszkaniu z kuchnią. Obecnie w tym budynku mieści się muzeum Dom Rodzinny Ojca 

Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Po wizycie w domu Ojca Świętego nie sposób było 

oprzeć się wadowickim kremówkom.  

Następnie, udaliśmy się do Poronina na obiadokolację i nocleg. Nasz dom wypoczynkowy u 

„Galiców” znajdował się w centrum Poronina. Zaraz po zakwaterowaniu poszliśmy na 

posiłek po czym młodzież wraz z opiekunami odpoczywała i podziwiała piękne widoki 

okolicy.  

  



Sobota 16.10.2021r. 

Już ok. godz. 9.00 wyruszyliśmy wraz z naszą przewodnik  - Panią Mirosławą 

Kwiatkowską zwiedzać Zakopane i jego okolicę. Pierwszym obiektem było Centrum 

Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Centrum realizuje działalność 

edukacyjną poprzez wystawy czasowe o tematyce związanej z Tatrami i ochroną przyrody, 

projekcje filmów przyrodniczych, sprzedaż wydawnictw oraz organizację zajęć 

dydaktycznych, konkursów i prelekcji. Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN to 

najnowocześniejszy tego typu obiekt w regionie. W trakcie zwiedzania można było zajrzeć 

także do rekonstukcji jaskini, która była wierną kopią tatrzańskich zagłębień skalnych  tak 

samo chłodną, z sączącą się wodą, pokrytą od wewnątrz stalaktytami i stalagmitami. Można 

w niej było posłuchać o tym, co się dzieje w tatrzańskich podziemiach, kto w nich mieszka i 

dlaczego. Podczas wizyty w Centrum Edukacji Przyrodniczej młodzież mogła przypomnieć 

sobie i utrwalić wiadomości z geografii dotyczące pięter roślinności, form krasowych oraz 

fauny i flory Tatr. 

Kolejnym punktem zwiedzania była galeria sztuki w willi „Oksza”, filii Muzeum 

Tatrzańskiego. Historia „Okszy” wpisana jest w dzieje stylu zakopiańskiego. Willa jest 

trzecim dziełem Stanisława Witkiewicza, twórcy stylu zakopiańskiego. Budynek wznosili 

góralscy cieśle pod kierunkiem Wojciecha Roja i Jana Obrochty w latach 1895–1896. 

Podstawą rozpoczęcia prac były plany przygotowane na podstawie szkiców Witkiewicza. W 

pierwszej połowie 2011 roku w Galerii urządzono pierwszą wystawę zatytułowaną 

„Zakopane – pępek świata”. Podziwialiśmy tutaj kolekcję malarstwa, grafiki, sztuki 

użytkowej, rzeźby i fotografii takich twórców jak: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Leon 

Wyczółkowski, Wojciech Weiss, Jan Rembowski, Rafał Malczewski, Stanisław Gałka, Jan 

Gąsienica Szostak, Konstanty Laszczka, Wojciech Brzega, Stanisław Sobczak, Jan 

Szczepkowski i Zofia Stryjeńska.  

Następnie, mogliśmy podziwiać piękne widoki, maszerując szlakiem rozpoczynającym się u 

podnóża Wielkiej Krokwi - skoczni narciarskiej w stronę Doliny Strążyska. Dolina Strążyska, 

jedna z reglowych dolin tatrzańskich, jest szlakiem do Wodospadu Siklawica spływającego z 

północnej ściany Giewontu. 

Ok.17:30.00 zeszliśmy ze szlaku i udaliśmy się do „Atmy”, willi Karola Szymanowskiego, 

gdzie twórca „Harnasiów”mieszkał w latach 1930 – 1936. Po przeżyciach duchowych 

nastąpił czas na zakupy - oczywiście na Krupówkach. Po tak wyczerpującym dniu, 

powróciliśmy do pensjonatu, gdzie zjedliśmy kolację i mieliśmy czas na bilard i wspólne 

zabawy. 

 

  



Niedziela 17.10.2021r.  

Trzeciego dnia po zjedzeniu śniadania oraz uporządkowaniu pokoi, o godzinie 9.00 

wyruszyliśmy na wycieczkę do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Główną atrakcją tego dnia 

był szlak w Dolinie Kościeliskiej oraz wejście do jaskini „Smocza Jama”,w której ciężko było 

się poruszać, ponieważ było ślisko i stromo. Kolejną atrakcją był wjazd kolejką linową na 

Gubałówkę -  jedno z najczęściej odwiedzanych i najpopularniejszych miejsc w Zakopanem. 

Na górnej polanie Gubałówki mogliśmy podziwiać przepiękną panoramę Tatr i Zakopanego. 

Na koniec odwiedziliśmy Kościół na Bachledówce, gdzie w latach 1967-1973 przebywał 

Prymas Stefan Wyszyński. Następnie, wyruszyliśmy w drogę powrotną. Kolacja czekała na 

nas w Mc Donaldzie. Około godz. 04:00 rano szczęśliwie dotarliśmy do domu. 

 

Podczas tej wycieczki mogliśmy się wiele nauczyć oraz zobaczyć dużo pięknych 

zakątków. Poznaliśmy uroki Tatr i Zakopanego. Dzięki wspaniałej pogodzie plan wycieczki 

został w pełni zrealizowany. 

Dziękujemy opiekunom: p. Małgorzacie Rogulskiej, p. Lucynie Panasiuk -Żurawskiej, 

p.Marzannie Kożuch, 

Dziękujemy p. kierowcy Markowi Skowronkowi, z którym przejechaliśmy ponad 1000 km w 

przyjemnej i wesołej atmosferze, dzięki któremu bezpiecznie dotarliśmy do domu. 

Dziękujemy również osobom, bez których wsparcia wycieczka nie byłaby zrealizowana: Pani 

Dyrektor Beacie Żurawskiej -Polkowskiej, pracownikom Wydziału Edukacji Starostwa 

Powiatowego w Radzyniu Podlaskim oraz kierownikowi wycieczki p. Elżbiecie Facon. 

Mamy nadzieję, że wycieczka była bardzo ciekawa i przyjemna. A uczniowie przywieźli z 

niej wyjątkowe  wspomnienia i doświadczenia , których nie zapomną do końca życia. 

(E. Facon, M. Rogulska, L. Panasiuk-Żurawska) 

 

 

 


