Z wizytą w Bazylice Mniejszej
We wrześniu nasza wychowawczyni Dorota Surmacz
wpadła na pomysł, abyśmy urządzili sobie kilka wycieczek po
naszym mieście. Pomysł bardzo nam się spodobał. Przez parę
tygodni, w środy lub czwartki na dwóch ostatnich godzinach
lekcyjnych chodziliśmy do wielu miejsc w Tuchowie.
Jedna z tych wycieczek odbyła się 30.10.13 do Bazyliki
Mniejszej. Wzięło w niej udział 25 uczniów z naszej klasy oraz
pani Dorota Surmacz i Renata Szeląg.
Kustosz tego Sanktuarium o. Bogusław Augustowski
oprowadzał nas po wnętrzach kościoła oraz opowiadał o jego
historii . Zaprowadził nas do kaplic znajdujących się
wewnątrz kościoła. Jedna z nich to Kaplica Adoracji
Najświętszego Sakramentu. W tej Kaplicy znajdują się portrety
świętych i błogosławionych redemptorystów np. Alfonsa
Liguori – założyciela zgromadzenia redemptorystów.
Następnie przeszliśmy do Kaplicy Matki Bożej Bolesnej. Potem
weszliśmy do Kaplicy Jezusa Miłosiernego. Tam mówił nam o
figurach, które się tam znajdują. Są tam figury św. Jana, św.
Świerada, św. Wojciecha, św. Stanisława. Okazało się, że
większość z nas nie wiedziała kogo przedstawiają. Najbardziej
zapadła mi w pamięci figura św. Wojciecha, o którym wiele
uczyliśmy się na historii. Kolejną kaplicą była Kaplica św.
Barbary, w której parę lat temu na ścianach odkryto freski.

Później o. proboszcz zaprowadził nas do grobu śp. bp. Leona
Wałęgi , który dokonał koronacji Cudownego
Obrazu
2 października 1904 r.
Na koniec poprosiliśmy o. Bogusława o wpis do Kroniki
Klasowej.
Po kilku takich wycieczkach
wychowawczyni
zorganizowała konkurs. Każdy miał narysować jeden
z zabytków Tuchowa. Ja narysowałam Pomnik Nieznanego
Żołnierza. Przewodniczącym Jury był pan Kazimierz Karwat,
znany tuchowski malarz, rzeźbiarz i poeta. Spotkanie z nim
było bardzo ciekawe. Dowiedzieliśmy się jakie błędy
popełniliśmy malując nasze prace.
Dalej nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Pierwsze
miejsce zdobyli Marcelina Martuś i Dawid Habas. Drugie
Zuzanna Kotecka, a wyróżnienie Patrycja Adwent i Artur
Pękosz, Potem poprosiliśmy aby pan Karwat namalował obraz
„na szybko”. Narysował ścieżkę, domek i drzewo.
Podsumowując wycieczki były bardzo ciekawe i pełne
radości. Stwierdziliśmy, że mieszkając w naszym mieście
niewiele o nim wiemy.
Aleksandra Pasik, kl. Va
III miejsce w konkursie „Mój Tuchów – piszę sprawozdanie”

