
WYCIECZKA TORUŃ, STEGNA, MALBORK, GDYNIA, SOPOT, GDAŃSK, POLA GRUNWALDU 

Uczniowie naszej szkoły w dniach 29 maja 2019 – 31 maja 2019 roku uczestniczyli w wycieczce, 

której celem było rozbudzenie ich indywidualnych zainteresowań historią, kulturą i tradycją własnego kraju, 

a także poznanie ciekawych miejsc związanych z  przeszłością naszej ojczyzny. 

Po całonocnej jeździe autokarem o godz. 9.00 rano słońcem powitał nas Toruń, a tam przewodnik, 

który wcielił się w zakonnika krzyżackiego i oprowadził nas po ciekawych zakątkach tego miasta, 

oczywiście musieliśmy się przenieść w realia epoki i przebrać za braci zakonnych, a na zakończenie 

wszyscy otrzymali certyfikat przyjęcia w szeregi nowicjatu Krzyżaków. 

 

 



 

 

Potem zwiedziliśmy dom Mikołaja Kopernika i obejrzeliśmy film 4D o jego odkryciu, a następnie 

udaliśmy się na seans do toruńskiego planetarium. Po pysznym obiadku w Barze „Małgośka” ruszyliśmy na 

nocleg do Stegny. 

Następny dzień zaskoczył nas pozytywnie ładną pogodą i ruszyliśmy zdobywać Zamek w Malborku, 

dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o tej największej średniowiecznej twierdzy w tej części Europy, 

która nigdy nie została zdobyta przez wrogów.  



 

 



 

 

Pojechaliśmy też do Gdyni i zwiedziliśmy nabrzeże portowe oraz statek „Dar Pomorza”, a kolejnym 

punktem programu był Sopot i spacer po molo, a także wypoczynek na plaży wśród pokojowo nastawionych 

do turystów łabędzi. Wróciliśmy na obiadokolację i nocleg do Stegny. Niektórzy uczestnicy poszli jeszcze 

podziwiać zachód słońca nad morzem. 



 

 



 

W piątek ranek był smutny, bo musieliśmy się wykwaterować i ruszyć w drogę powrotną do domu, a 

można jeszcze by było tyle zobaczyć …. Rankiem zwiedziliśmy  starówkę w Gdańsku.  

 



 

 



Podczas drogi powrotnej obejrzeliśmy takze pola, na których rozegrała się bitwa pod Grunwaldem. 

Pan przewodnik opowiedział nam wiele ciekawostek, pokazał zabytki zgromadzone muzeum, mieliśmy 

także okazję obejrzeć film o obrazie Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”.  

 

 



 

Do domu wróciliśmy zmęczeni, ale usatysfakcjonowani, że mogliśmy zobaczyć tyle wspaniałych 

miejsc związanych z przeszłością naszej ojczyzny. Wycieczkę zorganizowali nauczyciele historii pani 

Żanetta Kiermacz-Modras i Wojciech Modras we współpracy z paniami: Anną Klin, Małgorzatą Mazurek i 

Ewą Oleszczyńską. 

 



 


