
                                                 KRAKÓW- WIELICZKA-WADOWICE

W  dniach  23-25  października  2014  słuchacze  TUTW  w  Zgorzelcu  uczestniczyli 
w wycieczce  do  pięknego  Krakowa,  Wieliczki  oraz  Wadowic.  Wyjazd  grupy  był  autokarem 
o godz. 4.00 rano. 

Plan  był  ambitny,  niestety  podróż  nie  przebiegała  zgodnie  z  planem,  ponieważ  mieliśmy 
„przeboje” z oponami. Pomogła służba autostradowa, ale do Krakowa dotarliśmy dopiero po południu, 
co  naruszyło  cały  nasz  program.  Zdążyliśmy  zwiedzić  Muzeum  Sztuki  i  Techniki  Japońskiej. 
Wystawiono tu ekspozycję poświęconą sztuce, kulturze oraz relacjom Polsko-Japońskim. Było tam 
dużo prac Andrzeja Wajdy, który jest zafascynowany Japonią a Japonia nim. Sam przekazał sporo 
środków finansowych na rozwój tego centrum.

Przejeżdżając ulicami Krakowa pojechaliśmy do hotelu „Krystyna” na obiadokolację i nocleg. 
Następnego  ranka  po  śniadaniu  naszą  niespodzianką  była  Krakowska  AWF i  serdeczne 

przyjęcie nas przez profesora Marka Żaka i  jego współpracowników -  dr hab.  Anetę Bac,  dr hab. 
Wiesława  Chwałę,  mgr  Izabelę  Staszczak-Gawełdę,  mgr  Szymona  Krupnika. Zobaczyliśmy wiele 
nowoczesnych pracowni. Bardzo sympatyczni naukowcy, pokazali  nam nowe metody badań, nowe 
możliwości rehabilitacji.

W centrum Krakowa na  Placu Jana Matejki  opuściliśmy autobus i  spacerem zwiedzaliśmy 
piękne zabytki  starego Krakowa,  Barbakan,  Bramę Floriańską,  Rynek Główny z  Ratuszem, 
Sukiennice, Kościół Mariacki. W słynnej „Havełce” dziewczyny posiliły się wspaniałymi pączkami. 
Oczywiście degustowaliśmy też smaczne „Krakowskie obwarzanki”. 

Później  poszliśmy  w  kierunku  Kazimierza,  dzielnicy  żydowskiej,  gdzie  są  2  synagogi 
i cmentarz  żydowski  oraz  pięknie  odnowione  kamieniczki,  w  których  są  teraz  ładne  restauracje 
i kawiarnie. Kazimierz stał się bardzo modny.

Potem podążaliśmy w kierunku Wzgórza Wawelskiego, gdzie mieści się Zamek Królewski 
razem z Katedrą , grobami królewskimi oraz grobami wybitnych Polaków.

Nad pozłacanymi kopułami katedry jest zawieszony Dzwon Zygmunta, który się odzywa tylko 
w  wyjątkowych  sytuacjach.  Po  przejściu  przez  Dziedziniec  mogliśmy  obejrzeć  reprezentacyjne 
Komnaty  Królewskie,  pięknie  odrestaurowane  gobeliny  i  arrasy,  wystawę  obrazów m.  in.  obraz 
Leonarda Da Vinci "Dama z Gronostajem". Po zrobieniu wspólnych zdjęć "pędziliśmy" w korkach 
miasta do hotelu na obiadokolację i przygotowanie się do wieczornego wyjścia teatralnego do Teatru 
Bagatela na sztukę "Prawda".

25 października po śniadaniu opuściliśmy hotel, jako bonus mieliśmy zwiedzanie Sanatorium 
w Swoszowicach, bo w tej dzielnicy mieścił się nasz hotel.

Nasza podróż z Krakowa prowadziła do Wieliczki - do kopalni soli. Można tam wejść tylko 
po wcześniejszej rezerwacji biletów, ponieważ zainteresowanie kopalnią jest ogromne i przerasta ich 
oczekiwania.

Teraz został przed nami jedyny cel- Wadowice .Rodzinne miasto Jana Pawła II. Wadowice to 
urokliwe miasteczko z pięknym ryneczkiem i kościołem oraz wspaniałym muzeum, które zbudowano 
z wielkim rozmachem dla dziś już Świętego Jana Pawła II, gdzie znajduje się też małe mieszkanko 
Karola Wojtyły.

Były  Wadowickie  kremówki,  dobra  kawa  oraz  smaczny  obiad  w  restauracji,  po  którym 
udaliśmy się w podróż powrotną do Zgorzelca. Droga przebiegała już bez przeszkód,  zmęczeni ale 
szczęśliwi wróciliśmy w godzinach nocnych do ZGORZELCA. 

Olga Kałużna


