
 W dniach 6-8 maja odbyła się wycieczka, na którą pojechali uczniowie klas VI c i VI d.  
 Równo o piątej rano autokar odjechał z parkingu pod szkołą. Kierował się do celu, czyli 

pierwszego miejsca, które zamierzano zwiedzić- Malborka. Około godziny 10:30 zawitał przed 

okazałym zamkiem. Tam uczniowi mogli podziwiać gotycką architekturę budowli zarówno z 

zewnątrz, jak i w środku. Przewodnik prowadził dzieci przez zabytkowe komnaty, tajemnicze 

podziemia i przestronne krużganki. Trzy godziny później podróżnicy opuścili twierdzę, przepełnieni 

nową wiedzą, przyznając się jednak do zmęczenia. 

 

 
 

Widok na Zamek w Malborku. 

  Następnym punktem wycieczki był położony godzinę drogi dalej Gdańsk. W tym 

tysiącletnim mieście uczniowie mogli wędrować przez ulice, które pamiętały czasy królów, oglądać 

kościoły mogące pomieścić tysiące ludzi oraz poznać historię Gdańska. Zwiedzanie zaczęto na 

Zielonym Moście, który swoją nazwę zawdzięczał  porostom, które niegdyś  go pokrywały. Potem 

szóstoklasiści udali się pod Żuraw i podziwiali jego mechanizm. Idąc tak zwaną ulicą 

Bursztynników, można było dotrzeć do kościoła św. Mikołaja. Legenda głosi, że gdy wejdziemy z 

zamkniętymi oczami na kamienne stopnie schodów i zapukamy trzy razy w drewniane, 

kilkusetletnie drzwi, spełni się nasze życzenie. Dalsza podróż, tym razem ulicą Mariacką, 

zaprowadziła szóstoklasistów do kościoła św. Jana.  W tej okazałej świątyni odbywają się nie tylko 

msze, często można wysłuchać tam także koncertów. Następnie wycieczka zawędrowała pod 

kościół Mariacki. Ta niesamowita, gotycka budowla miała w środku około  20000   miejsc. 

Oznaczało to, że potrafiłaby ochronić jedną trzecią mieszkańców Łomży.  Jest ona największym 

takim kościołem na świecie. Następnie uczniowie przeszli ulicą Piwną do Zbrojowni, a potem na 

ulicę Długą. Szlak Drogi Królewskiej prowadził przez bramę Wyżynną, zespół Przedbramia oraz 

Złotą Bramę, która przedstawiała osiem kobiet opisujących zalety mieszkańców Gdańska. Potem 

przewodnik opowiedział o przepięknej ulicy Długiej i Długim Targu, przy których dawniej 

mieszkali najbogatsi mieszkańcy. Dalej obejrzano Ratusz Główno-Miejski. Zwiedzanie zakończono 

obok Fontanny Neptuna, przed Dworem Artusa, aby udać się na obiad. Już wkrótce uczniowie pełni 

wrażeń i informacji udali się do hostelu, aby tam odpocząć. 

 Drugiego dnia głodni wiedzy szóstoklasiści zebrali się przed statkiem „Galeonem”, który 

zawiózł ich na Westerplatte. Podczas podróży można było obserwować zabytkowe budynki 

Gdańska oraz nowoczesny, przemysłowy port gdański. Już wkrótce wycieczka dotarła na miejsce. 

Tam dzieci po kolei odwiedzały dawne zbrojownie i ważne miejsca, wsłuchując się w historię 

placu, w którym rozpoczęła się II wojna światowa. Mimo że nie udało im się bliżej przyjrzeć 

Pomnikowi Obrońców Wybrzeża, ze względu na przygotowania do uroczystości upamiętniających 

siedemdziesiątą rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej, uczniowie i tak czuli się 



usatysfakcjonowani tym, co mieli szansę zobaczyć.  

Dalej pojechano do Oliwy, gdzie wysłuchano wirtuozerskiego koncertu organowego i 

spacerowano po Ogrodach Oliwskich.  

 

 
Ołtarz w Katedrze w Oliwie. 

 

 
Ogrody Oliwskie 

 

 

 

Następnie udano się do Spotu. Tam dzieci zjadły posiłek na Monciaku  i oglądały słynny 

Krzywy Dom. Potem chętnie przeszły po Sopockim Molo, najdłuższym takim pomoście w Europie.  

 



 
 

Zatoka  Gdańska – widok  z Molo w Sopocie 

Kolejnym punktem zwiedzania była Gdynia, w której podziwiano niszczyciela „Błyskawicę” oraz 

„Dar Pomorza” i spacerowano Skwerem Kościuszki. Po tym wyczerpującym dniu uczniowie udali 

się na obiadokolację, a następnie do hostelu.   

 
 

„Dar Pomorza” 

 Trzeciego, ostatniego dnia wycieczki, wczesnym rankiem zabrano swoje rzeczy i ruszono w 

drogę. Po godzinie jazdy szóstoklasiści zawitali w Szymbarku. W tym niepozornym miejscu  dzieci 

słuchały o nieszczęśliwych tułaczkach Sybiraków, oglądały domy, w których mieszkali oraz 

miejsca, w których spali, gdy trafiali do łagrów. Uczniowie mieli także szansę zobaczyć wagony, w 

których wywożono skazańców na Syberię. Wszedłszy do repliki bunkra, mogli też poczuć się jak 

podczas nalotu bombowego. Siedząc w gęstej ciemności, przy akompaniamencie ogłuszających 

hałasów, na pewno czuli strach, nadzieję i bezradność. Aby odreagować, udano się do Domu do 

Góry Nogami. 



W tym niesamowitym budynku rzeczywiście traciło się poczucie równowagi.  Obejrzano też 

kościół św. Rafała oraz najdłuższą na świecie, bo prawie pięćdziesięciometrowa, deskę.  

 
Bunkier 

 W dobrych humorach, z uśmiechami na ustach i zmęczeniem w nogach, ruszono w drogę 

powrotną do domu. Na miejsce autokar dotarł około godziny 19:00, a uczniowie z zadowoleniem 

mogli odpocząć w domu.   

 Wycieczka bardzo się wszystkim podobała. Cudowne nadmorskie tereny rozkochały w sobie 

niejednego młodego podróżnika. Uczniowie oczarowani pięknością nadbałtyckich miast przyrzekli 

sobie, że jeszcze powrócą w tamte strony. Zuzanna Choińska 


