
Wycieczka na Kaszuby, Trójmiasto, Hel   
  

I Dzień (09.06.14)  
  
   W poniedziałek o godzinie 06:40 odbyła się zbiórka przed naszą szkołą.  

 O 07:00 wyruszyliśmy w daleką drogę. W autokarze czas mijał spokojnie. 

Niektórzy słuchali muzyki, inni śpiewali, a jeszcze inni gawędzili na różne 

tematy. Podróż zajęła nam około 4-5 godz. Dojechaliśmy do Szymbarku, gdzie 

mieliśmy okazję zobaczyć najdłuższą deskę świata, dom do góry nogami, stół 

noblisty oraz  dom sybiraka. Pan przewodnik w ciekawy sposób przybliżył nam 

historię, kulturę, a także tradycję Kaszub. Następnie powędrowaliśmy na 

Wieżycę (329 m n. p. m.). Weszliśmy na 30-metrowy taras widokowy, z 

którego rozciąga się wspaniały widok na okolicę. Ostatnim punktem naszej 

wyprawy była Jastrzębia Góra, oraz ośrodek wczasowy „Mirbea”, w którym  

,,zakotwiczyliśmy” na trzy dni . Po 

zakwaterowaniu udaliśmy się na pyszną 

obiadokolację. Wieczorem 

wyruszyliśmy na plażę, aby przywitać 

się z morzem. Woda była zimna, a 

widok zachodzącego słońca przepiękny i 

niezapomniany. Pełni wrażeń 

wróciliśmy do swoich pokojów. O 22:00 

zaczęła się cisza nocna.   

  

  

  

  



 
  

  

 

  

II Dzień (10.06.14)  
  

   We wtorek, wczesnym rankiem, zaraz po śniadaniu udaliśmy się 

autokarem na półwysep Helski. W tym mieście przewodnik zaprowadził nas na 

latarnię morską. Później odwiedziliśmy Fokarium, gdzie podglądaliśmy foki 

żyjące w basenie na terenie Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii  

Uniwersytetu Gdańskiego. Zwiedziliśmy także port rybacki i jachtowy na Helu. 

Wieczór spędziliśmy na plaży w Jastrzębiej Górze, po czym pełni wrażeń 

wróciliśmy do ośrodka. Tam nasi opiekunowie oraz starsi uczniowie 

przygotowali chrzest morski dla osób, które były po raz pierwszy nad 

Bałtykiem.  Po wspólnej zabawie udaliśmy się do swoich pokojów.    

  
  



 

  
  
  

 

  
  
  

III Dzień (11.06.14)  
  

    Trzeciego dnia odwiedziliśmy Gdynię, Sopot oraz Gdańsk. Rozpoczęliśmy od 

Skweru  Kościuszki w Gdyni, gdzie zwiedziliśmy najsłynniejszy Polski 

żaglowiec ,,Dar Pomorza''. Obecnie jest to statek-muzeum, oddział Centralnego 

Muzeum Morskiego. W Sopocie spacerowaliśmy po najdłuższym molo w 



Europie. Ma ono 512 metrów długości. Natomiast w Gdańsku zwiedziliśmy 

kościół pw. Najświętszej Maryi Panny. Na Gdańskiej Starówce zobaczyliśmy m. 

in.: Długi Targ, znaną wszystkim fontannę Neptuna i Ratusz. Mieliśmy też czas 

wolny, który przeznaczyliśmy na zakup pamiątek. Furorę zrobiły balony z helem, 

po których głos stawał się cienki i piszczący. Po śmiesznej zabawie wyruszyliśmy 

w drogę powrotną. Wieczorem pełni wrażeń i zadowolenia wróciliśmy do 

naszych domów,  

  

 
  

  

  

 

  

  

  

    

  



       Dziękujemy wszystkim za niezapomniane chwile, a przede wszystkim 

naszym Opiekunom:   

- Panu Krzysztofowi Przywartemu  

- Pani Renacie Wojciechowskiej  

- Pani Katarzynie Janowiak - Pani Julicie Niszczak - Pani Bogusławie Otwald  

- Panu Rafałowi Kaczmarkowi  

  

  

  

Opracowały  

- Emilia Kulawiak   

- Dominika Bagrowska   

 

 

 

Rozliczenie wycieczki 

 

Galeria zdjęć 

http://zs-marzenin.wrzesnia.pl/downloads/submissions/rozliczenie2.pdf
http://zs-marzenin.wrzesnia.pl/photogallery.php?photo_id=576

