
W dniach 20-22 czerwca 2022 r. w ramach programu „Poznaj Polskę” uczniowie 

naszej szkoły wraz z opiekunami: p. A. Bilicz, p. M. Hejduk, p. J. Lipskim i p. I. 

Przybyszem wybrali się na południe Polski i odwiedzili takie miejsca, jak: 

Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Oświęcim i Częstochowę. 

Pierwszy punkt na trasie naszej wycieczki to Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej czyli przeniesiona 

w małopolski krajobraz Jerozolima z czasów Chrystusa. Barokowe kościoły i kaplice odpowiadają stacjom 

Drogi Krzyżowej oraz innym budynkom znanym z Biblii. Sanktuarium kalwaryjskie to największe po 

Częstochowie miejsce kultu maryjnego w Polsce. Następnie udaliśmy się do Sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego w Łagiewnikach. Jest to najczęściej odwiedzany kościół Krakowa, konsekrowany przez Jana Pawła 

II w 2002 roku. Wierni pielgrzymują tu, aby modlić się przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego na 

podstawie wizji św. Faustyny, której relikwie spoczywają w kaplicy klasztornej obok sanktuarium. Przy 

bazylice wznosi się 76-metrowa wieża widokowa. 

Drugi dzień wycieczki poświęciliśmy na serce Małopolski czyli Kraków. W towarzystwie 

przewodnika miejskiego przeszliśmy Drogą Królewską, tj. dawną trasą uroczystych przejazdów orszaków 

królewskich. Wiedzie ona od kościoła św. Floriana obok Barbakanu i zachowanych fragmentów murów 

miejskich, przez  Bramę Floriańską, ul. Floriańską na Rynek Główny, dalej przez ul. Grodzką i Kanoniczną 

do Zamku królewskiego na Wawelu. Wędrówka nią pozwoliła nam zobaczyć najcenniejsze kościoły i 

najciekawsze kamienice miasta. 

Trzeciego dnia, wyjechaliśmy wczesnym rankiem z Krakowa do oddalonego o 60 km Oświęcimia, 

aby zwiedzić największy  w czasie II wojny światowej nazistowski obóz koncentracyjny. Auschwitz- 

Birkenau  stał się dla świata symbolem wojny, terroru, ludobójstwa i Holokaustu. W tym miejscu Niemcy 

w latach 1940- 1945 zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców 

sowieckich i osób innej narodowości. Od 1947 roku na terenach byłego niemieckiego obozu 

koncentracyjnego i zagłady działa Państwowe Muzeum. Miejsce Pamięci obejmuje obszar dwóch 

zachowanych części obozu: Auschwitz I i Auschwitz II- Brzezinka. W granicach muzeum znajdują się 

poobozowe obiekty i ruiny, włącznie z ruinami komór gazowych i krematoriów. Ostatnim miejscem, które 

odwiedziliśmy była Częstochowa. Bez żadnych wątpliwości Sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie 

jest najważniejszym miejscem kultu religijnego w Polsce, ale także jednym z najbardziej znanych na 

świecie. Jest to miejsce nie tylko modlitwy i kultu Bożego, ale też wspaniała skarbnica arcydzieł sztuki, 

także licznych wotów dziękczynnych. Według legendy (nie wiemy czy prawdziwej) obraz Maryjny 

namalowany został ręką świętego Łukasza Ewangelisty. Liczne uzdrowienia, łaski i cuda sprawiły, że do 

sanktuarium ściągają tłumy ludzi z całego świata.  


