Wycieczka do Gniezna

29 października 2021 r. uczniowie klas 1a i 1b wraz z wychowawczyniami p. J. Politowicz i p. M.
Kasprolewicz wybrali się na wycieczkę do Gniezna – pierwszej stolicy Polski, pierwszej
metropolii kościelnej w Polsce, miasta św. Wojciecha.

Był to także pierwszy wspólny wyjazd poza granice Krotoszyna, więc towarzyszyło nam wiele
emocji. Najpierw udaliśmy się do Katedry gnieźnieńskiej – ta świątynia w stylu gotyckim,
wywarła na nas spore wrażenie. Jest położona na Wzgórzu Lecha i zalicza się do
najcenniejszych dzieł z dobytku kultury gotyckiej w Polsce i w całej Europie. To również jeden z
najcenniejszych zabytków Gniezna. Katedra była świadkiem wielu ważnych w historii państwa
polskiego wydarzeń – Mieszko I pochował tutaj swoją żonę Dąbrówkę, złożono tu także ciało
męczennika św. Wojciecha, dokonywano tu koronacji królów polskich. Katedra zachwyca
bogatą historią, ale także niepowtarzanym wyglądem.

Pamiątkowe zdjęcie postanowiliśmy zrobić przy pomniku Bolesława Chrobrego. Przedstawia on
pierwszego koronowanego króla Polski w postawie stojącej. Chrobry w koronie na głowie,
wsparty na mieczu, twarzą jest zwrócony w stronę pałacu Prymasowskiego. Postać władcy
odlana z brązu ma wysokość 4,75 m i stojąca na cokole z piaskowca o wysokości 4 m
prezentowała się wyjątkowo okazale.

Następnie udaliśmy się do Muzeum Początków Państwa Polskiego. Tutaj obejrzeliśmy wystawę
tematyczną "Początki państwa polskiego" - przybliżyła ona pierwsze wieki naszej
państwowości, okres panowania pierwszych władców z dynastii piastowskiej. Zobaczyliśmy jak
kształtowała się Polska, a także jak żyli w niej nasi przodkowie. Następnie wzięliśmy udział w
lekcji muzealnej, podczas której edukator przybliżył wszystkie zagadnienia związane z życiem
ludności na terenach Polski w okresie średniowiecza – humor i swoboda przekazu
prowadzącego zaowocowały miłą, wesołą atmosferą –lekcja minęła dużo szybciej niż
standardowe godziny szkolne. Po tak intensywnych doznaniach dydaktycznych przyszedł czas
na coś dla ciała. Postanowiliśmy się nieco posilić, a później pełni energii i wrażeń udaliśmy się
w drogę powrotną do Krotoszyna. Mamy nadzieję, że kolejne miłe wyjazdy jeszcze przed
nami…
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