KRAKÓW.
Kraków leży w południowej Polsce, nad Wisłą,
U zbiegu geograficznych krain -związanych granicą ścisłą.
Był, koronacyjnym miastem królów polskich,
I głównym historycznym miastem Małopolski.
W średniowieczu w Chrobacji książę Krak tu panował,
I swoich poddanych od smoka uratował.
Potwór mieszkał w jamie u stóp Wzgórza Wawelskiego,
Każdego pożarł kto przechodził blisko niego.
Książę „Krakus” podstępem smoka zamordował,
I na władcę Polski się ukoronował.
Ku pamięci tego zdarzenia -na skale gród zbudowano,
Na cześć księcia Kraka- Krakowem go nazwano.
Krakus -legendarny władca był założycielem Krakowa,
Od jego panowania ,wszystko zaczęło się od nowa.
Na obrzeżach miasta - dwa kopce usypano,
Jeden Krakusa, drugi Wandy je nazwano.
Wawel
Córka Krakusa, królowa Wanda ,
Była to mądra i piękna panna.
Za męża Niemca nie chciała,
I ciało swoje w Wiśle pochowała.
Kraków -to stare miasto zabytkowe,
Rezydencje i kamienice ma renesansowe.
Stary Ratusz ,Wawel i sukiennice,
To zabytkowe Krakowa dzielnice.
Zamek Wawelski - to symbol Krakowa,
W jego podziemiach królów się chowa .
Na „Skałce” chowane są znane osobistości,
Zasłużone wielce dla narodu i polskości.
Dzwon „Zygmunta” , także zasłużony,
W wielkie uroczystości- wydaje swe tony.
Zabytki Krakowa- są „ Dziedzictwem Polskiej Kultury Narodowej”
I należą do grupy - klasy zerowej.
Wszędzie, jest tu ruch i pełno gości,
Sukiennice , zapełniają się w całości.
Przy sukiennicach kwiaciarki – pobyt swój utrwaliły,
A ich piękne bukiety, to widok jest miły.
Turyści miasto zwiedzają,
Teatr Stary z Anną Dymną zaliczają.
Ta znana aktorka udziela się społecznie,
Założyła fundację znaną w tym mieście.
Sukiennice
Nie można powiedzieć, że Kraków się poznało,
Gdy z Teatrem Miejskim się nie spotkało.
Teatr im.J. Słowackiego zyskał miano sceny narodowej,
Bogaty repertuar niech o tym opowie.
Pełni funkcję, ekskluzywnego salonu Krakowa,

Zabytkowy ten gmach budowany był od nowa.
W przeszłości - występowały tu znane osobistości,
Które dawały ludziom wiele radości.
Stefan Jaracz ,Ludwik Solski i Helena Modrzejewska,
Razem występowali tu ,na scenicznych deskach.
Z Mariackiego kościoła z wysokiej wieży,
W południe hejnał słychać jak należy.
Hejnał od 1392 roku tu odgrywano.
Miasto przed zagrożeniem nim ostrzegano.
Nagle w połowie grania hymn się urywa,
Na cześć hejnalisty ,którego strzała szyję przeszywa.
Gdy w 1240 roku było tatarskie oblężenie,
Hejnalista hymnem tym miastu dał ostrzeżenie.
Hymn ten- to symbol miasta Krakowa,
I codziennie słucha się go - od nowa.

Kościół Mariacki

Uniwersytet Jagielloński od 1364 roku istnieje,
Z dumą wspomina stare swoje dzieje.
W jego murach uczyli się znakomici uczniowie,
Teraz cenieni ludzie i znani profesorowie.
Kraków to słynne miasto akademickie,
Bohema i znane środowisko artystyczne!.
Zagraniczni uczniowie tu przyjeżdżają,
I wiedzę swoją pogłębiają.
Tu mieszkała poetka - Wisława Szymborska,
Noblista, którą - znała cała Polska.
Była Pierwszą Damą Poezji polskiej,
Jej żartobliwe rymowanki - są o charakterystyce dworskiej.
Na cmentarzu Rakowickim jest pochowana,
Tak jak życzyła sobie - ta wielka dama.
Niech więc ku jej pamięci,
Miasto dalej tryumfy jej święci.
Poetka skromnie żyła,
Literaturze się poświęciła.
Niech przyszłe pokolenia ,
W Krakowie jej twórczość ocenia.
Otaczający, stare miasto ,park „Plantami” zwany,
Przez mieszkańców i turystów jest podziwiany ,
W 1822 roku na 21 hektarach ziemi,
Założono piękny Park i pas zieleni.
Szczególnie pięknie jest tu w jesieni ,
Gdy ,w słońcu wszystko się mieni.
Na drzewach liście się złocą,
I z dala w gałęziach migocą.
Na rabatach rosną piękne kwiaty,
Rozsiewając miłe aromaty.
Przyciągają barwne motyle ,
Które umilają czas mile.

Planty

Słowiki ,na drzewach śpiewają,
Pięknie jest tu w miesiącu maju.
W koronach drzew, wilgi i kosy,
Śpiewają ślicznie na dwa głosy.
Na Plantach zbudowano Barbakan - za króla Olbrachta,
Za którego w wyprawach „wyginęła szlachta”.
Obecnie w obronnej budowli , mieści się muzeum,
Gdzie są liczne wystawy i historyczne trofeum.
Na Rynku w 1794 roku, przysięgę złożył Tadeusz Kościuszko,
Narodowi i Ojczyźnie- oddał swe serduszko.
Był on symbolem ruchu wyzwoleńczego,
Wtedy w kraju - walką ogarniętego.
W okresie okupacji ,powstało Generalne Gubernatorstwo,
Adolfa Hitlera – to było autorstwo.
Działał tu ruch oporu , organizacje konspiracyjne,
Sabotażowe i inne konkurencyjne.
Ludność była germanizowana ,prześladowana ,
Rozstrzeliwana i w obozach zagłady likwidowana.
Miasto się stale się rozrasta, nabiera rozmachu,
Magistrat urzęduje w rozbudowanym gmachu.
Nowa Huta –słynna dzielnica stalowa ,
Włączona też została do miasta Krakowa.
Władza dba o miejską infrastrukturę,
Dotacjami łata każą finansową dziurę.
Dobrobyt mieszkańców, zawsze ma na względzie,
W tym administracyjnym pędzie.
Na krańcu miasta jest „ Sanktuarium Łagiewniki”,
Każdy wychodzi tam z grzechów obmyty.
Polski papież pochodził też z Krakowa,
A ulica Franciszkańska była mu droga.
Kraków był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego,
I siedzibą władz narodu polskiego.
Od 1921 roku stał się jedną z rezydencji Prezydenta Polski,
Miasta należącego do Małopolski.
Kraków -Prezydenta Polski ma w swoim gronie,
Z takimi zaletami , jakie były w Cyceronie.
Mieszkańcom Krakowa , życzę słonecznych dni,
Niech królewski Kraków im się śni!
Niech kwitną kwiaty - pełne wiosny,
A żywot w Krakowie niech będzie radosny!.
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