
 W dniu 1 czerwca 2016 roku pojechaliśmy na wycieczkę turystyczno - krajoznawczą do

Ojcowskiego Parku Narodowego.

Park Ojcowski to naprawdę wyjątkowe miejsce, które oferuje ogromne walory historyczne,

kulturowe a przede wszystkim przyrodnicze i krajobrazowe. Odnaleźć tu można ślady działalności

książąt piastowskich,  czternastowieczne ruiny zamku Kazimierza Wielkiego czy też renesansową

rezydencję zwaną Pieskową Skałą. Dolina rzeki w której leży Ojców oszałamia różnorodnością form

krajobrazu,  to  najbogatszy teren  krasowy w Polsce  charakteryzujący się  ogromną ilością  jaskiń,

jarów, wąwozów i  malowniczych ostańców. Bogactwo świata  zwierzęcego i  roślinnego czyni  to

miejsce ogromnie wartościowym pod względem przyrodniczym.

Podczas  wycieczki  zwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze.  Aktualnie  w  ramach  ekspozycji

prezentowane są eksponaty związane z terenem Doliny Prądnika i obejmujące ich faunę i florę, także

tę prehistoryczną, geologię (w ramach wystawy zrekonstruowano jaskinię), hydrologię, klimat oraz

zagadnienia ochrony środowiska. Ponadto znajdują się tu zbiory związane z osadnictwem ludzkim

na tych terenach sięgających okresu 120 tys. lat oraz pamiątki po profesorze Władysławie Szaferze.

Oglądaliśmy również ruiny Zamku Kazimierzowskiego położonego w centrum Ojcowa, który

był  zamkiem  warownym  wzniesionym  przez  Kazimierza  Wielkiego  

w  II  połowie  XIV wieku.  Obecnie  zachowały  się  jedynie  jego  ruiny.  Byliśmy także  w  Grocie

Łokietka. Z jaskinią wiąże się legenda o Władysławie Łokietku, który schronił się w niej po ucieczce

z Krakowa przed wojskami czeskiego króla Wacława II. Życie uratował mu pająk, który zasłonił

otwór  jaskini  pajęczyną,  wprowadzając  w  błąd  pościg.  Pamiątką  po  tym wydarzeniu  są  nazwy

jaskini oraz poszczególnych jej komór, a także brama w kształcie pajęczej sieci, zamykająca wejście

jaskini. Do jej wejścia prowadzi wąska szczelina skalna o długości 20 m. Korytarz zwany Głównym

prowadzi do Sali Rycerskiej, z którego wychodzą dwa korytarze: schodami w dół do tzw. Sypialni

(sztucznie  przebity)  oraz  tzw.  Kuchni,  sali  znajdującej  się  blisko  powierzchni  ziemi  (ze  stropu

zwisają  korzenie  drzew).  Szata  naciekowa  Jaskini  Łokietka  jest  uboga,  zachowała  się  tylko  w

niedostępnych miejscach. Było tam bardzo zimno!

Z  Ojcowa  przejechaliśmy  do  Pieskowej  Skały.  Tam  mieliśmy  możliwość  podziwiania

Maczugi  Herkulesa.  Oprócz  tego  zwiedziliśmy zamek  na  Pieskowej  Skale  i  usłyszeliśmy wiele

legend związanych z tym miejscem.

W czasie  wycieczki  nie  zabrakło  żartów, śmiechu i  dobrego humoru.  Wróciliśmy bardzo

zmęczeni, ale jednocześnie zadowoleni i szczęśliwi.
















