Program wyjazdu studyjnego – „Małopolska – Poznajemy wielkich
Polaków”
Uczestnicy – słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmie,
pracownicy PWSZ w Chełmie, członkowie ChTN

1 dzień (4 września – środa) – 410 km
 6:00 wyjazd z Chełma (parking ul. Wojsławicka 7 – Escott)
 przejazd Chełm – Kraków – Jerzmanowice – Wola Kalinowska „Skalny
Dwór” 410 km – 8 godz. (6:00 – 14:00),
 14:30 – 17:15 przejazd do Ojcowskiego Parku Narodowego, spacer po
Ojcowie,
 17:30 – obiadokolacja,
 19:00 – ognisko lub spotkanie towarzyskie,

2 dzień (5 września – czwartek) – 180 km
Wycieczka „Śladami Jana Matejki w Krakowie” (Rok Jana Matejki)
 7:30 – śniadanie,
 8:00 – wyjazd z Woli Kalinowskiej, przejazd w kierunku Krakowa
 9:00 – 16:00 – zwiedzanie wybranych obiektów zabytkowych
związanych z życiem i działalnością Jana Matejki
 Akademia Sztuk Pięknych,
Pl. Matejki, gdzie Jan Matejko był pierwszym dyrektorem oraz miał
swoją pracownię
 Brama Floriańska, na której widnieje Orzeł Polski wg projektu artysty
 Muzeum Jana Matejki i Dom Rodzinny, ul. Floriańska, w którym
zobaczymy pamiątki po artyście
 Kościół Św. Krzyża, Pl. Św. Ducha, miejsce chrztu Matejki
 Kościół Mariacki, gdzie znajdują się polichromie wnętrza projektu
artysty oraz odbył się jego pogrzeb
 Sukiennice, Galeria Malarstwa XIX w., słynne płótna: „Hołd Pruski”,
„Kościuszko pod Racławicami”, „Wernyhora”
 Popiersie Jana Matejki w Pałacu Sztuki, Pl. Szczepański
 Kościół Karmelitów na Piasku, w którym odbył się ślub Matejki z
Teodorą Giebułtowską
 Cmentarz Rakowicki – Mauzoleum, miejsce wiecznego spoczynku
artysty i jego rodziny,
 obiad w Krakowie

 czas wolny na spacer po żydowskim Kazimierzu,
 godz. 18.00 – spektakl teatralny pt. „Elling” w teatrze „Bakarat”
(zlokalizowany w dawnej łaźni żydowskiej) ul. Paulińska 28,
„Elling” to spektakl o relacjach, małych marzeniach, nauce
samodzielności i przede wszystkim o ludziach, którzy innym
mogą się wydawać być „inni niż wszyscy”. Historia Ellinga i Kjela
Bjerne może być znana szerszej publiczności z norweskiego filmu
„Elling” w reż. Pettera Naessa, który zebrał mnóstwo nagród na
festiwalach filmowych na całym świecie. Dramat „Elling i Kjell
Bjarne” Axela Hellsteniusa powstał na podstawie powieści Ingvara
Ambjørnsena „Bracia krwi”.
3 dzień (6 września – piątek) – 80 km
 7:30 – śniadanie,
 8:00 – Wyjazd z Woli Kalinowskiej, przejazd w kierunku Ojcowa i
Skały,
 8:15 – 9:30 Wjazd na teren Ojcowskiego Parku Narodowego, plenerowe
zwiedzanie Grodziska, Zamku w Pieskowej Skale i Maczugi
Herkulesa,
 9:30 – 10:30 Przejazd do Smolenia, zwiedzanie ruin zamku w
Smoleniu,
 10:30 – 12:00 Przejazd do Pilicy, zwiedzanie miasta,
 12:00 – 14:00 Przejazd do Mirowa, zwiedzanie ruin zamku w Mirowie
oraz zamku w Bobolicach,
 14:00 – 14:30 Przejazd do ruin kościoła św. Stanisława BM w
Żarkach-Jaworzniku. Panorama z Góry Laskowiec, przerwa na
posiłek
 14:30 – 16:00 Przejazd do Ogrodzieńca, zwiedzanie ruin zamku
 16:30 – 17:30 Przejazd do miejscowości Klucze, wizyta na Pustyni
Błędowskiej
 17:30 – 18:00 Przejazd przez Olkusz do Woli Kalinowskiej
 18:00 – obiadokolacja

4 dzień (7 września – sobota) 430 km
 7:30 – śniadanie,
 8:00 – Wyjazd z Woli Kalinowskiej, przejazd w kierunku Ojcowa i Skały
i dalej do Chełma

 9:00 – zwiedzanie romańskiego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela z
XII w. w Prandocinie,
 9:30 – zwiedzanie najlepiej zachowanego w Polsce kościoła
romańskiego z pocz. XIII w. w Wysocicach,
 11:00 – 12.00 zwiedzanie najstarszego w Polsce Opactwa Cystersów –
Sanktuarium Błogosławionego Wincentego Kadłubka z XII i XIII w.
w Jędrzejowie,
 13:30 ewentualny obiad w okolicy Szydłowa,
 15:00 – 16:00 zwiedzanie ruin zamku Krzyżtopór Ossolińskich z
pocz. XVII w. w Ujeździe koło Opatowa
 20:00 planowany powrót do Chełma

