
 
 

 

„Czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie? 

Czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, 

Miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił.”- śpiewa Marek Grechuta.  

Oczywiście młodzież ZST niejednokrotnie spacerowała po rynku w Krakowie 

i podziwiała wzgórze Wawelskie. 14 listopada 2012 r. postanowiła jednak jeszcze raz 

wybrać się do stolicy Małopolski. Celem tej wycieczki było dokładne zwiedzenie komnat, 

krużganków, ogrodów i skarbca królewskiej rezydencji oraz Kaplicy Zygmuntowskiej.  

Zaledwie chłopcy weszli do pałacowej komnaty, wyjątkowa dama przykuła ich 

uwagę. Prawie wszyscy błyskawicznie otoczyli ją i z podziwem wpatrywali się 

w niesamowity wizerunek, a „Dama z łasiczką” uśmiechała się tajemniczo. Ona też 

przebywała w Zamku Królewskim na Wawelu gościnnie i po raz kolejny urzekała swym 

pięknem. Czy mógł to przewidzieć Leonardo da Vinci?  

Kiedy wreszcie grupa 25 chłopców  z kl. IbT, IIbT i IIIbZSZ w towarzystwie jednej 

koleżanki z IIbT i opiekunek- historyczki  L. Dumy i polonistki R. Rybczyk, wdrapała się 

na wieżę Kaplicy Zygmuntowskiej- królewski dzwon milczał, ale swym rozmiarem 

przypominał chwile chwały narodu. Przez okna wieży- razem z nim- wszyscy podziwiali 

urzekającą panoramę Krakowa. A na dole groby królów, wieszczów narodowych 

i przywódców skłaniały do refleksji nad historią i współczesnością naszej ojczyzny. 

Kolejnym etapem zwiedzania były reprezentacyjne komnaty królewskie z arrasami-

najcenniejszym elementem ekspozycji, jedynym zachowanym z ich pierwotnego 

wystroju. Na koniec wszyscy obejrzeli ekspozycje Skarbca Koronnego i Zbrojowni. 

Po kilkugodzinnej wędrówce po kartach historii i sztuki, po tej niecodziennej lekcji 

historii przyszedł czas na relaks. Wycieczkowicze udali się na obiad, a następnie do kina 

Cinema City. Oferta filmowa była szeroka, jedni wybrali film "Skyfall", inni zdecydowali 

się obejrzeć „Jesteś Bogiem” o legendarnej grupie Paktofonika, która na zawsze zmieniła 

oblicze polskiego hip-hopu. Zapadał zmierzch, kiedy z żalem żegnali Kraków, w uszach 

brzmiały słowa piosenki: 

 

„Z tej historii, wielkiej, dumnej 

Z władzy mocnej i rozumnej 

Czerpiesz dzisiaj wiarę, w kraju dobry los. 

Króla dzwon, co kraj przenika 

Mowa Skargi, wzrok Stańczyka 

Przeszła, wielka, wzniosła 

To Ojczyzna twa, to Ojczyzna twa...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


