
Z JASKINI… DO GWIAZD! 

WSPOMNIENIA    

Z WYJAZDÓW NA WYSTAWY 



Tak rozpoczynaliśmy każdą wyprawę 
na spotkanie ze sztuką! 



WYJAZD I – 
MUZEUM   ARCHEOLOGICZNE 

• Wspomnienie – Pan  Zdzisław:  

 

• Pani przewodniczka bardzo ciekawie 
opowiadała o życiu i kulturze 
starożytnego Egiptu, a klimat samego 
muzeum pozwolił przeżyć nam 
niezapomniane chwile, które na 
zawsze pozostaną w naszej pamięci. 
 



Muzeum archeologiczne… 



…tu podziwiamy eksponaty! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wspomnienie –  
Pan  Stanisław:  
 

Wspomnienie-  

Pan Stanisław: 

 

W Muzeum 
Archeologicznym 
zapoznajemy się  

ze strojami  

z poszczególnych 
epok. 



Wspomnienie – Pan Stanisław:  
 

Światowid był ostatnim z eksponatów  
w Muzeum Archeologicznym 

 



WYJAZD II – MUZEUM NARODOWE 



         Nasz cel – 
Galeria Sztuki 
Polskiej XX wieku!! 



  Wspomnienie – Pan  Stanisław:  
 

 Z zainteresowaniem wsłuchujemy się w słowa 
naszej przewodniczki w Muzeum Narodowym. 



Wspomnienie- Pani Janina i Pani Zofia: 
Zmęczeni uczestnicy – co robią?  

Odpoczywają!!! 



Wspomnienie- Pani Janina i Pani Zofia: 

• Oglądnęliśmy obrazy wielu wybitnych malarzy, 
m.in.: 
– Jana Matejki 
– Leona Wyczółkowskiego 
– Jacka Malczewskiego 
– Józefa Chełmońskiego 
 

Wiele z tych obrazów chciałoby się mieć  
w domu, pragnienia te pozostają w marzeniach!! 

 



Klub „Seniorek” wśród dzieł Jacka 
Malczewskiego 

  



Podziwialiśmy tam także rzeźby 



WYJAZD III -Galeria Sztuki Polskiej XIX 
wieku w Sukiennicach 

Wspomnienie- Pani Maria:   

Po prostu nie ma słów, było 
rewelacyjnie. W galerii jest 

wystawa i dzieła 
największych malarzy, 

takich jak : 
Jan Matejko  

Henryk Siemiradzki  
Jacek Malczewski 

 Leon Wyczółkowski  
Józef Chełmoński 

 
Wystawa dech zapiera !!! 
 

• Wspomnienie-  
    Pani  Wiesława:   

 

• Wizyta w Muzeum 
Narodowym 

 
• Wielkie dzieła  
 
• Wielcy malarze      
 
• Mało czasu na 

zachwyty. Podobało 
się wszystkim.  
 



Grupa w drodze do Muzeum  
w Sukiennicach 



Wspomnienie- Pan Stanisław:  
Słuchamy wykładu o kompozycji obrazu 

wg szkoły monachijskiej 



W Sukiennicach przed obrazem Jana Matejki  
„Hołd pruski” 

Wspomnienie- Pan 
Stanisław: 

Jak widać nie tylko 
my seniorzy  

zapoznajemy się   

z obrazami  

i rzeźbami polskich 
artystów.  

Obok nas grupa 
dzieci z podstawówki. 



Wspomnienie- Pani Stanisława:  
 

Obrazy w Muzeum  w Sukiennicach zrobiły na 
mnie bardzo duże wrażenie. 

 A „Hołd Pruski” i „Kościuszko pod Racławicami” 
pokazały jak wielkim mistrzem był Jan Matejko. 

Pomimo wady wzroku Matejko namalował 
wszystkie obrazy bardzo perfekcyjnie.                   
A wszystkie szczegóły były uwidocznione na tych 
obrazach. 

 



WYJAZD IV- DOM JANA MATEJKI 

• Wspomnienie- Pani Wiesława: 

• Muzeum urządzone  

    w domu rodzinnym malarza. 

• Zawiera zbiory gromadzone 
przez artystę  oraz małą 
galerię obrazów. Zachowało 
się oryginalne wyposażenie 
kamienicy w której mieszkał  
z rodziną do końca swoich 
dni. Warto zobaczyć.  

 



Wspomnienie- Pani Wiktoria: 

• Według mnie muzeum 
oferuje nam bardzo 
ciekawy dorobek 
wielkiego malarza, 
którym był Jan Matejko.  

• Gwarantuję, że 
dostarczy 
niesamowitych wrażeń   
i na długo zapadnie   

    w pamięci.  

 



 
 

Ekspozycja zaczęła się od zapoznania się z malarzem jako  
z osobą starszą, która na swoim koncie posiadała już 

ogromny dorobek malarski.  

Wspomnienie- Pani Wiktoria 



Wspomnienie- Pani Janina i Pani Zofia: 

To najstarsze Muzeum 
biograficzne w Polsce. 
Dzieła i pamiątki po 
artyście znajdują się      
w kamienicach gdzie 
urodził się, żył i tworzył. 
Tu są prace 
reprezentujące wszystkie 
fazy twórczości, od 
najmłodszych realizacji 
po te ostatnie. 



Wyjazd V -Podziemia Rynku Krakowskiego 

• Wspomnienie- Pani Maria: 

 

• Cała nasza  trzydziestka                    
z  ogromną ciekawością weszła do 
podziemi rynku i oglądała 
muzeum, które jest niesamowite. 
Po  prostu to co  zostało przez 
archeologów zrekonstruowane, 
wykonane i pokazane, dla nas, 
współczesnych jest lekcją, która 
zostanie w naszych umysłach na 
długo. Wrażenia zostały. 
Podziękowania dla 
organizatorów !!!! 

    



              Wspomnienie- Pani Maria: 

  Bogusia zagląda do wnętrza warsztatu 
kowalskiego .  

 

 

 



Wspomnienie- Pan Stanisław: 

Sprawdzamy naszą wagę       

w obowiązujących w Krakowie  

w średniowieczu jednostkach.  

Duże miasta miały swoje wagi    
i swoje jednostki miar mocno 
dla nas skomplikowane, na 
szczęście pod ziemią jest 
kalkulator, który przelicza je 
na współczesne .  

 



Poprzez świetlik w kształcie piramidy podziwiamy 
widok na wieże Kościoła Mariackiego z poziomu, 
który był poziomem gruntu w okresie powstania 

kościoła. 

Wspomnienie- 
Pan Stanisław 



 
WYJAZD VI- MOCAK, czyli spotkanie ze sztuką 

współczesną!  
 

Grupa „MIĘDZY” dziełami!  



• Wspomnienie
- Pani 
Barbara: 

 

• A oto gitara, 
bądź mądry 

    i na niej graj. 

 



Wspomnienie- Pani Maria: 
 

 Cała grupa, która wyszła  „Z jaskini do 
gwiazd” i znalazła się w najbardziej 
nowoczesnej przestrzeni, jak  widać ma 
się nieźle. Uśmiech zadowolenia nie 
schodzi z  twarzyczek dobrze już dorosłej 
młodzieży, która cały czas się   

               u c z y   i   u c z y……..    
 



Wspomnienie-  Pani Janina: 

Największe wrażenie wywarł na mnie obraz 
przedstawiający 

PRZEMIJANIE 
Ciekawa również okazała się czasowa wystawa Juliana Opie 

Pojawiająca się rzeźba, malarstwo i film – są środkami 
wyrazu, którym artysta nadaje nowe znaczenie, łącząc je  

z szerokim wykorzystaniem  

mediów elektronicznych 

Opie stosuje techniki komputerowe i animacje do obróbki 
obrazów. 

 



                 MOCAK inspiruje!  
Fotografie uczestników zmienione w obrazy. 
Autor: Pan Stanisław 



To już  koniec - szkoda…  

A może by tak 
jeszcze raz ? 

Wspomnienie- Pani Maria 



PREZENTACJA PRZYGOTOWANA 
 PRZEZ    UCZESTNIKÓW    GRUPY I  



W RAMACH PROJEKTU 
  „Z JASKINI DO GWIAZD” 

Muzyka- Claude Debussy, Maiden with the flaxen hair, wyk. Richard Stolzman 


