
  

 
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

 Oś Priorytetowa VIII Edukacja 

Działanie 8.3 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, 
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” 

Projekt Nr RPZP.08.03.00-32-K013/18 pn. „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia 

ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego.” 
 

 

 

Sprawozdanie z wycieczki do Krakowa i Zakopanego w ramach projektu 8.3 

 

 

W dniach od 27 do 31 maja 2019 r. dwunastu naszych uczniów 

uczestniczyło w wycieczce szkolnej w ramach 

projektu 8.3 i miało okazję poznać kolejne 

miasta polskie, które mają bardzo bogatą 

historię czyli Kraków i Zakopane, a także 

region, w którym się znajdują: bogaty 

historycznie, a odmienny geograficznie. 

Zwiedzanie tych miejsc odbywało się pod 

hasłem „Obwarzanek i Oscypek”, bo to regionalne przysmaki z tych dwóch 

miast. Już pierwszego wieczoru zwiedzając Stary Rynek uczestnicy wycieczki 

poznali legendę związaną z powstaniem kościoła Mariackiego w Krakowie. 

Drugiego dnia odwiedziliśmy niezwykłe miejsce, Kopalnię Soli w Wieliczce 

i termy solne, gdzie wszystko było wykonane z soli lub nią smakowało. Tam od 

oprowadzającego nas górnika dowiedzieliśmy się jakim bogactwem jest sól 

i jak trafiła do Polski, a przede wszystkim jak była i jest wydobywana spod 

ziemi. Po południu odwiedziliśmy siedzibę królów polskich, Wawel. Kolejny 

spacer przybliżył nam historię miasta i jego legendy. Oczywiście była okazja 

posmakować krakowskiego obwarzanka. 

 

Kolejne miasto z oryginalną kulturą, 

architekturą i kuchnią to Zakopane. Niestety 

pogoda nie pozwoliła nam zobaczyć gór, ale 

za to poznaliśmy ciekawe budowle tego 

miasta: Sanktuarium na Krzeptówkach 

i kaplicę zaprojektowaną przez Stanisława Witkiewicza 

i zbudowaną bez zastosowania choćby jednego gwoździa 

w Jaszczurówce, a także najsłynniejszy deptak w Polsce czyli Krupówki. Posmakowaliśmy 

oscypków i serowych warkoczy. W Muzeum Tatrzańskim w ciekawy multimedialny sposób 

dowiedzieliśmy się jak toczy się życie w górach i jaka jest ich przyroda. Ta wizyta nauczyła nas też 

szacunku do zwierząt tu żyjących. 

 

 

 

 

Tanowo, 20 czerwca 2019 r. 


