
Wycieczka studentek pedagogiki do Kazimierza Dolnego 

 

W dniu 15.05.2019r. grupa studentek 2 roku pedagogiki, specjalizacja edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 

wzięła udział w wycieczce do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Opiekunami byli dr hab. Grzegorz Kiedrowicz, prof. UTH 

oraz mgr Marek Pytlak. Wycieczka została w pełni zorganizowana przez studentki, jednak trasę wyznaczyli opiekunowie. 

          Mimo niesprzyjającej pogody spowodowanej ulewnym deszczem i niską temperaturą, nastroje uczestników 

wycieczki od samego początku były bardzo pozytywne. Grupa zebrała się w wyznaczonym miejscu o godzinie 7:30. Do 

miejsca docelowego udało się dojechać dzięki wynajętemu autokarowi. Podczas podróży do punktu startowego 

studentki wraz z opiekunami śpiewały piosenki, które urozmaicił prof. Kiedrowicz o grę na gitarze.  

Przewodnikami wycieczki były studentki, które przygotowały i przedstawiły najważniejsze informacje dotyczące 

zwiedzanych punktów. Wycieczka piesza rozpoczęła się przy Wąwozie Korzeniowym. Ze względu na niezwykłe światło 

i wrażenia kolorystyczne jest to najczęściej odwiedzane przez turystów miejsce w Kazimierzu. Pogoda jaka towarzyszyła 

podczas drogi uwydatniła przepiękny, zielony kolor obecnej tam roślinności. Następnie część grupy udała się na Górę 3 

Krzyży. Niestety nie wszyscy podołali wejściu na szczyt ze względu na obecne warunki pogodowe oraz nieodpowiednie 

obuwie. Obecni tam turyści mogli podziwiać panoramę miasta ze szczytu oraz wykonać pamiątkowe zdjęcie.  Kolejny 

element wyjazdu to zamek w Kazimierzu Dolnym, jest to wspaniały punkt widokowy. Zapewnił on niezapomniane 

wrażenia i okazje do wykonania zjawiskowych zdjęć widoków z wieży zamku. Następnie, będąc na rynku miasta 

studentki opowiadały o historii Kazimierza, artystach tam tworzących. Uwadze grupy nie umknął przepiękny Kościół 

Farny. Po kilku godzinach zwiedzania wycieczkowicze zrobili sobie przerwę obiadową. Przez 1,5 h czasu wolnego każdy 

miał możliwość odpocząć i zjeść ciepły posiłek. W pełni wypoczęci i najedzeni uczestnicy wycieczki jako ostatni element 

obrali relaksujący spacer brzegiem Wisły. 

 

          Powrót do Radomia upłynął w cudownych nastrojach całej grupy. Prof. Kiedrowicz kolejny raz uświetnił drogę grą 

na gitarze oraz śpiewem, w co również angażowały się studentki. Wycieczka pozwoliła nie tylko na zwiedzenie 

urokliwego miasta jakim jest Kazimierz Dolny, ale również wpłynęła pozytywnie na integracje wśród studentek oraz 

opiekunów.  



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


