
 
 

          17.11.2017r. klasa I Ba/d wraz z paniami profesor: Katarzyną Wardzałą i Wiolettą Madej 
wyruszyła na wycieczkę po krakowskim Starym Mieście i Wzgórzu Wawelskim  w celu zgłębienia 
wiedzy na temat stylów w architekturze oraz historii królów Polski. 
        Wszyscy zebraliśmy się punktualnie o godzinie 8:30 przed wejściem głównym do kościoła 
Mariackiego na Rynku Głównym, gdzie wysłuchaliśmy jednego z  uczniów, Daniela Nowaka, który 
opowiedział nam o historii kościoła i na jego przykładzie wskazał cechy stylu gotyckiego. Mimo 
padającego deszczu wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali jego opowieści. 
 

 
 
         Z Rynku Głównego wyruszyliśmy na Mały Rynek, a dalej ulicami: Stolarską, Dominikańską, 
Grodzką i Kanoniczą na Zamek Królewski na Wawelu. Po wejściu północną bramą, gdzie czekaliśmy 
na przewodnika, Sebastian Gastoł wykazał się niespotykanym poczuciem humoru, zabawiając 
wszystkich anegdotami i żartami, dzięki czemu czas płynął nam szybciej. Później razem                                 
z przewodnikiem dotarliśmy przed katedrę, gdzie wysłuchaliśmy historii  wiszących przy wejściu 
,,kości smoka".  
          Po wejściu do katedry wszyscy poczuli, jakby czas zatrzymał się w średniowieczu. Wielkie 
żyrandole, zdobione bariery, malowidła na sklepieniach, rzeźbione kolumny urzekły każdego. 
Przewodnik z dużym znawstwem opowiedział nam historię władców Polski i zasłużonych postaci, 
których zwłoki spoczęły  w katedrze.  Przytoczył m.in. anegdotę związaną z  ostatnią koronacją           
w mieście królów Polski, podczas której z rękojeści wypadł miecz i wbił się w ścianę, co później 
tłumaczono jako zapowiedź, że następna koronacja nie odbędzie się w Krakowie. W katedrze 
obejrzeliśmy także gotyckie, renesansowe i barokowe kaplice.  



         W podziemiach odwiedziliśmy m.in. groby Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, którzy co 
prawda nie lubili się za życia, ale po śmierci spoczęli obok siebie. Na chwilę zatrzymaliśmy się też przy 
grobie Józefa Piłsudskiego. 

 
 
 
 
 
    
       Nie mogliśmy pominąć jednej                   
z głównych atrakcji katedry -  starego 
Dzwonu Zygmunta , co też uczyniliśmy. 
Gdy wdrapaliśmy się na wieżę, 
przewodnik opowiedział nam jego 
historię. Ostatnim punktem tej części 
wycieczki było Muzeum Katedralne. Po 
tej, dość wyczerpującej części wycieczki, 
postanowiliśmy troszkę się posilić – 
humory zdecydowanie nam dopisywały. 
   
 
 
 
 

          Gdy rozstaliśmy się z naszym przewodnikiem, 
ruszyliśmy  z powrotem na Stare Miasto, mijając pomnik 
Tadeusza Kościuszki. Zatrzymaliśmy się na ulicy Grodzkiej, 
gdzie Ala Poniedziałek wyczerpująco opowiedziała             
o  historii kościoła Świętego Andrzeja i o stylu romańskim. 
Poznaliśmy dzięki niej nowe terminy, np. biforium, czyli 
podwójne okno rozdzielone kolumienką.  
          Następnie pani profesor Katarzyna Wardzała 
przytoczyła nam wiele ciekawych historii związanych          
z barokowym kościołem  Świętych Piotra i Pawła.  
          Doznaliśmy mnóstwa nowych wrażeń, 
dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. To był  
wspaniale spędzony dzień! 
 
 
Daniel Nowak IBa/d                                                                                                                         


