
HARMONOGRAM 
i krótki opis wycieczki 

 

Kraków – kolebka kultury i historii Polski. 
 

1. Godz. 7.30 - wyjazd z Wielopola do Krakowa 

 
2. Godz. 10.00 - zwiedzanie Zamku Królewskiego -  to renesansowego  zabytku.,  najsłynniejszego  zamku  w Polsce. Wawel 

położony jest na malowniczym wzgórzu, otoczony murami obronnymi, a u jego stóp płynie Wisła. Odwiedzając to 
historyczne miejsce należy docenić  nie tylko jego wyjątkowość, ale i znajdujące się tutaj liczne zabytki. Wawel jest 
bowiem kompleksem wielu kaplic, kościołów i komnat, w których mieszczą się cenne zabytki gromadzone przez stulecia. 
Najstarsze zabudowania powstały w XI w. za panowania Bolesława Chrobrego. Współczesny renesansowy styl budowli 
zawdzięczamy królowi Zygmuntowi Staremu. Planujemy : 

 Zwiedzanie Komnat Królewskich 

 Zwiedzanie Skarbca 

 Poznanie genezy powstania Dzwonu Zygmunta w 1520r. „który nie tylko Bogu Najwyższemu, ale także na chwałę domu 
Jagiellonów i Królestwa Polskiego miał dzwonić” 

 Zwiedzanie Katedry  Wawelskiej -  jedna z najstarszych budowli Wawelu, to miejsce koronacji i pochówku królów 
polskich. Będziemy  podziwiać liczne sarkofagi, epitafia i płyty wmurowane w posadzkę. W kościele katedralnym na 
Wawelu pochowani są królowie Polski od Władysława I Łokietka do Augusta II Mocnego. Łącznie na Wawelu 
pochowanych jest 19 królów i wiele osób z rodzin królewskich. Wawel to również miejsce spoczynku artystów i 
zasłużonych Polaków takich jak: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Tadeusz Kościuszko, Józef Piłsudski i inni. 

3.    Godz. 14.00 – obiad 

 
        4.    Godz. 15.00 - spacer historyczny po Krakowie: Bazylika o.o. Franciszkanów – najsłynniejszy witraż     Wyspiańskiego „Bóg 

Ojciec – stan się”, Collegium Maius, Rynek krakowski   

 
        5.     Godz. 16.00 - zwiedzanie Podziemia Rynku krakowskiego - to podróż w przeszłość, ożywioną po wiekach przez 

archeologów. To rezerwat z nienaruszonymi w wielu miejscach reliktami konstrukcji, obiektów i architektury, to 
kamienne drogi z koleinami wyżłobionymi przez koła wozów transportujących towary w czasach króla Władysława 
Łokietka; to najstarsze murowane budowle handlowe Krakowa; ozdoby, monety i różnorakie przedmioty zagubione lub 
celowo pozostawione przez odwiedzających to miejsce w dawnych czasach. 



 
        6.    Godz. 17.15 – Zwiedzanie Bazyliki Mariackiej, Bramy Floriańskiej, Barbakanu, 

 
        7.    Godz. 19.00  - Spektakl w Teatrze J. Słowackiego „Cud mniemany Krakowiacy i górale” 
        8.    ok. godz. 21.30 – powrót do Wielopola 

 


