Sprawozdanie z wycieczki krajoznawczej na Południe Polski
3-8 lipca 2009 r.
W dniach 3 – 8 lipca Gminny Dom Kultury w Lini był organizatorem autokarowej
wycieczki krajoznawczej dla mieszkańców. Wyprawę przygotował i poprowadził dyrektor
Gminnego Domu Kultury Jan Trofimowicz przy współpracy z oddanym Radnym i Sołtysem
wsi SmaŜyno Czesławem Hinz.
46 – osobowa grupa na początku dotarła do bram Jasnej Góry, gdzie wraz z tysiącami
pielgrzymów uczestniczyliśmy w odsłonięciu cudownego obrazu i Mszy Świętej w kaplicy
Królowej Polski. Następnie turyści pod okiem przewodnika zwiedzali m.in. skarbiec
jasnogórski, arsenał i bazylikę.
Następnym punktem wyprawy były Wadowice. W mieście rodzinnym Karola Wojtyły
wycieczkowicze zwiedzali dom rodzinny Jana Pawła II oraz bazylikę, a takŜe zjedli pyszne
kremówki.
Tego samego dnia nieco zmęczeni dotarliśmy do klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie
wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy bazylikę oraz kilka kaplic słynnych dróŜek
kalwaryjskich.
Późnym wieczorem dotarliśmy do miejsca noclegowego u państwa Murańka w
Zakopanym (u rodziców słynnego młodego skoczka – Klimka).
Przez następne dwa dni przy pięknej pogodzie podzieleni na mniejsze podgrupy
(zgodnie z siłami fizycznymi) zdobywaliśmy Gubałówkę, Butorowy Wierch, a takŜe Sarnią
Skałę, Giewont, Czarny Staw i Kasprowy Wierch. Z powrotem przeszliśmy takŜe Doliną
StrąŜyską do Wodospadu Siklawa. Grupa była takŜe pod Wielką Krokwią, na której w
ostatnich latach medale zdobywał Adam Małysz.
Był czas na tradycyjne zakupy na Krupówkach i spotkania w kawiarenkach.
Wieczorem przy akordeonie płynęły piosenki biesiadne, harcerskie i ludowe.
Wycieczkowicze podziwiali równieŜ liczne zbiory trofeów i medali młodzieŜowego
Mistrza Świata w skokach narciarskich Klimka Murańki. Turyści nie spotkali osobiście
młodego skoczka, bo przebywał on w tym czasie w OPO Cetniewo we Władysławowie na
obozie sportowym.
Z Zakopanego udaliśmy się do Świętego Sanktuarium Miłosierdzia BoŜego w
Krakowie – Łagiewnikach, gdzie kaŜdy miał czas na osobistą modlitwę pośród pielgrzymów
z całego świata.
Następnie zwiedziliśmy Kopalnię Soli w Wieliczce. Oprócz podziemnych korytarzy
zwiedziliśmy, muzeum w Wieliczce.
To wspaniałe podziemne muzeum wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO
zrobiło niesamowite wraŜenie na uczestnikach. Nawet najstarsze uczestniczki wycieczki
Anna Hennig i Urszula Klawa dzielnie kroczyły po podziemnych poziomach muzeum.
Odrestaurowane solne sale, kaplice, rzeźby, animacje świetlne i muzyczne wywoływały
zachwyt wśród uczestników wycieczki.
Bogaty program wycieczki zakończyło zwiedzanie Katedry na Wawelu oraz krypt
grobowych w podziemiach katedry. Poznaliśmy „łuk” historii królów i wielkich rodaków,
którzy spoczywają w grobowcach i sarkofagach na Wawelu.
Był teŜ czas na zwiedzanie sukiennic i Kościoła Mariackiego, a takŜe na fotkę z
lajkonikiem.
Zmęczenie uczestników moŜe tylko potwierdzić fakt, iŜ wszystkie załoŜone punkty
programu wycieczki zostały zrealizowane. Wyprawa dostarczyła wielu niezapomnianych
wraŜeń, szczególnie u tych uczestników, którzy odwiedzili niektóre miejsca po raz pierwszy
w Ŝyciu.

