
W dniach 24-27.05 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce edukacyjno – krajoznawczej na 

południe Polski. W wycieczce wzięło udział 41 uczniów i uczennic z klas 1 LO1, 2 LO1, 3LOa, 

3LOb,2TŻ2, , 3TŻ1, 3TŻa, 3TLa. Opiekę nad uczestnikami sprawowali Łukasz Konert, Sabina Troka, 

Sebastian Kukliński, Anna Lideke-Konert. 

Po kilku godzinach podróży dotarliśmy na miejsce. Pierwszym punktem na trasie wycieczki było 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Obóz Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru, 

ludobójstwa i zagłady  Żydów europejskich dokonanej przez hitlerowców podczas II wojny światowej. 

KL Auschwitz był największym z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków 

Zagłady. Życie straciło tu ponad 1,1 mln mężczyzn, kobiet i dzieci. Jest to miejsce skłaniające do 

głębokiej refleksji zwłaszcza w dobie obecnej sytuacji i tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. 

Tego samego dnia odwiedziliśmy jeszcze Opactwo Benedyktynów w Tyńcu – pierwszy zakon założony 

w XI w. przez księcia Kazimierza Odnowiciela na ziemiach polskich. Cudowne miejsce dla duszy, które 

pomaga znaleźć wewnętrzny sposób. Szczęśliwie mogliśmy uczestniczyć w Nieszporach i wysłuchać 

pięknego śpiewu Benedyktynów po łacinie. 

Wieczorem dotarliśmy do miejsca zakwaterowania, następnie udaliśmy się do „Restauracji pod Złotą 

Pipą” . Nazwa lokalu nawiązuje do "Przygód dobrego wojaka Szwejka"" a „Złota Pipa" oznacza 

mosiężną rurę z piwem. 

Drugi dzień wyprawy to zwiedzanie Krakowa. Po szybkim śniadaniu udaliśmy się na spotkanie z panią 

przewodnik, która zaopatrzywszy nas w zestawy słuchawkowe zabrała nas na historyczny spacer. 

Najpierw udaliśmy się na Wzgórze Wawelskie, gdzie zwiedziliśmy Zamek Królewski, wspięliśmy się 

na wieżę, by dotknąć Dzwonu Zygmunta, zwiedziliśmy Katedrę Wawelską, zeszliśmy także do krypt  

w jej podziemiach. Następnie urokliwymi uliczkami Krakowa udaliśmy się na Rynek Krakowski, gdzie 

wysłuchaliśmy słynnego hejnału i zwiedziliśmy Bazylikę Mariacką ze słynnym ołtarzem Wita Stwosza. 

Potem udaliśmy się na Kazimierz, gdzie zwiedziliśmy najstarszą Synagogę i cmentarz żydowski. 

Ostatnim Punktem naszego zwiedzania była Fabryka „Emalia” Oskara Schindlera, który zatrudniał  

w niej zagrożonych eksterminacją Żydów, wpisanych następnie na tzw. listę Schindlera i uratowanych 

od zagłady.  Dzięki tej liściej wykupił i przewiózł do nowej fabryki ponad 1100 osób - ocalając im tym 

samym życie. To był intensywny dzień zakończony przejażdżką krakowskim tramwajem bo trochę 

popsuła nam się pogoda. 

Kolejny dzień to wyjazd do Zakopanego. Już na trasie podziwialiśmy piękne widoki, w międzyczasie 

składając życzenia naszym mamom. Po dotarciu do stolicy polskich Tatr udaliśmy się na dolną stację 

kolei linowo – terenowej, która zawiozła nas na szczyt Gubałówki na wysokość 1123m n.p.m. Tam 

mieliśmy chwilę na podziwianie pięknych górskich widoków na Tatry Wysokie i Zachodnie na czele  

z Giewontem, ale także w przeciwnym kierunku na Podhale, Gorce, Beskid Sądecki, Pieniny i Babią 

Górę. . Następnie spacerkiem przeszliśmy ok. 2 km by dotrzeć do Butorowego Wierchu skąd 

zjechaliśmy kolejką krzesełkową podziwiając wspaniałą panoramę całych Tatr polskich i słowackich 

oraz Zakopanego i Kościeliska. Następnie przeszliśmy do centrum Zakopanego by na słynnych 

Krupówkach zrealizować obowiązkowe punkty programu – konsumpcja oscypka z żurawiną i zakupy. 

Późnym wieczorem wróciliśmy do Krakowa i udaliśmy się na mały wieczorny spacer do centrum. 

Ostatni dzień naszej wyprawy do wizyta w Energyladii - największym Park Rozrywki w Polsce, 

oferującym kilkadziesiąt atrakcji dla wszystkich grup wiekowych. Wieczorem udaliśmy się w podróż 

powrotną do domu.  

Kadra opiekunów dziękuje młodzieży za ich postawę i wzorowe zachowanie we wszystkich 

odwiedzanych miejscach.  

Do zobaczenia na kolejnej wycieczce! 

 Łukasz Konert 


