
 

Wycieczka w ramach przedsięwzięcia MEiN - „Poznaj Polskę” 

TORUŃ -  GDAŃSK - GDYNIA - SOPOT 

 

 Pierwszego marca 2022 roku złożyliśmy kolejny  wniosek na realizację projektu MEiN „Poznaj 

Polskę", którego przedmiotem było wsparcie finansowe organów prowadzących szkoły w realizacji zadań 

mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im 

poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć 

nauki. Nasz projekt obejmował trzydniową wycieczkę uczniów do Torunia, Gdyni, Sopotu i Gdańska. 

Środa  25.05.2022r.  

25 maja o godzinie 5.00 przed parkiem w Woli Osowińskiej odbyła się zbiórka 20 uczestników wycieczki. 

Po przypomnieniu regulaminu i załadowaniu bagaży  o godzinie 5.30 wyruszyliśmy w trasę, aby jak 

najszybciej dotrzeć do Torunia, który był naszym pierwszym punktem wycieczki. O godzinie 11.00 

dojechaliśmy na miejsce. Na parkingu, przy ulicy Bulwar Filadelfijski spotkaliśmy się z przewodnikiem - 

Pawłem Olkowskim, z którym zwiedzaliśmy  "Średniowieczne Stare Miasto" wpisane na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO, między innymi: Bramę Ducha Św. - Spichrze - Krzywą Wieżę - Zespół 

obronny Bramy Starotoruńskiej - Łuk Cezara - Rynek Staromiejski (Ratusz Staromiejski, Dwór Artusa, 

Kościół Ducha św., Kamienica Pod Gwiazdą, gospoda flisacza, pomnik Kopernika, fontanna Flisaka). O 

godzinie 14.00 odwiedziliśmy Muzeum Toruńskiego Piernika, wyjątkowe miejsce łączące tradycję z 

nowoczesnymi rozwiązaniami. Pofabryczny budynek  firmy Gustava Weesego  zmodernizowany i twórczo 

przekształcony w pełną atrakcyjnych rozwiązań ekspozycję muzealną,  dzięki której poznaliśmy zabytki 

piernikarskie i historię powstania "Toruńskich pierników" . Kolejnym punktem pierwszego dnia naszej 

wycieczki była wizyta w "Domu Kopernika". W dwóch zabytkowych kamienicach należących niegdyś do 

rodziny astronoma,  znajduje się muzeum prezentujące jego sylwetkę i dokonania. Obejrzeliśmy tutaj 

nowoczesną, multimediallną, interaktywną ekspozycję, dzięki której pogłębiliśmy swoją wiedzę w zakresie 

trzech tematów: nauki dawnej i współczesnej, życia codziennego rodziny mieszczańskiej w późnogotyckim 

domostwie oraz życie i dzieło Kopernika. Jedną z ciekawszych  atrakcji muzeum jest wierzba dachowa, na 

której można podziwiać pokaz rozgwieżdżonego nieba. O godzinie 16.00 wyruszyliśmy w dalszą drogę do 

Ośrodka Wypoczynkowego RELAKS - Sobieszewo znajdującego się na wyspie Sobieszewskiej w pobilżu 

dwóch rezerwatów przyrody Ptasi Raj i Mewia Łacha. Na koniec dnia, po obiadokolacji wszyscy udaliśmy 

się na spacer po plaży. 

Czwartek  26.05.2022r.  

Zaraz po śniadaniu, już o godzinie  8.30 wyjechaliśmy do Gdyni. Pierwszym punktem było Centrum Nauki 

EXPERYMENT, gdzie uczestniczyliśmy w 1,5 h laboratorium "Biochemia w praktyce" prowadzonym przez 

edukatorów. Zajęcia składały się z trzech modułów:  krótkiego wykładu, samodzielnego wykonywania 



doświadczeń i analizy otrzymanych wyników. Tematem przewodnim były enzymy, ich budowa, 

właściwości i funkcje. Dzięki tej niezwykłej lekcji uczniowie poznali techniki pracy laboratoryjnej, różnego 

rodzaju szkło i sprzęt, posługiwali się odczynnikami chemicznymi, samodzielnie wykonywali 

doświadczenia. Pozostały czas pobytu w Centrum Nauki spędziliśmy na zapoznaniu się z edukacyjnymi 

wystawami interaktywnymi, których eksponaty  zachęcały do działania, poznania przez doświadczenie. 

Następnie przejechaliśmy autokarem na ulubione miejsce spacerowe turystów – Skwer Kościuszki, gdzie 

czekała już na nas pani przewodnik Anna Kuczmarska. Program naszej wycieczki obejmował zwiedzanie 

Mola Południowego, nabrzeża ze statkami, portu jachtowego oraz jednego z najpiękniej zachowanego na 

świecie żaglowca, Statku-Muzeum  „Dar Pomorza”. Kolejnym punktem była wizyta w Muzeum Marynarki 

Wojennej, gdzie prezentowane są eksponaty przedstawiające historię i tradycje polskich sił morskich. 

Zobaczyliśmy kolekcję obrazów wielkich marynistów polskich, modele dawnych żaglowców, sprzęt 

murkowy a także zbiory orderów, odznaczeń, fotografii, informacji biograficznych i historycznych, a także 

mapy, tablice, kroniki, modele, umundurowanie i wiele innych ciekawych muzealiów. Pani przewodnik 

przygotowała też  atrakcję – niespodziankę, zabierając nas do portu morskiego, do którego przypłynął 

ogromny statek wycieczkowiec. Zrobił on na nas duże wrażenie, mogliśmy go podziwiać z tarasu 

widokowego Muzeum Emigracji.  Z Gdyni udaliśmy się do Sopotu, jednego z najsłynniejszych 

nadbałtyckich kurortów. Spacerując Ulicą Bohaterów Monte Casino, podziwialiśmy urok i klimat tego 

miejsca. Po drodze mijaliśmy jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów architektonicznych miasta 

Krzywy Domek, zaś punktem docelowym było najdłuższe w Europie drewniane Sopockie Molo, z którego 

pomostu podziwialiśmy  piękny widok na cumujące jachty, Grand Hotel i wyjątkową plażę z ciągnącą się 

wzdłuż niej promenadą. Z Sopotu wróciliśmy do Ośrodka Relaks na obiadokolację, po której udaliśmy się 

znowu na spacer po plaży. 

Piątek 27.05.2022 r. 

Trzeciego dnia po zjedzeniu śniadania, uporządkowaniu pokoi i wykwaterowaniu, o godzinie 9.00 

wyruszyliśmy na półwysep Westerplatte, który znajduje się przy ujściu Martwej Wisły do Zatoki 

Gdańskiej. Na miejscu spotkaliśmy się z panią przewodnik Anną Kuczmarską, która przybliżyła nam 

historię i znaczenie tego miejsca.  Pole historycznej bitwy tworzy dziś zespół architektoniczno-

krajobrazowy, otoczony ochroną jako jedno z najważniejszych miejsc pamięci narodowej. Mieliśmy okazję 

zobaczyć ocalałe obiekty, takie jak: wartownie nr 1, nr 3, nr 4; placówkę „Fort” oraz Pomnik Obrońców 

Wybrzeża. Następnie udaliśmy się do Gdańska, gdzie zwiedzaliśmy Stare Miasto w tym m.in. Zieloną 

Bramę, bramę wodną - Żuraw, Długie Pobrzeże nad Motławą, Dwór Artusa, Fontannę Neptuna, Złotą 

Kamienicę, Ratusz, Bazylikę Mariacką. O godzinie 14.30 wyruszyliśmy w drogę powrotną, a około 22.00 

szczęśliwie dotarliśmy do domu. 

Podczas tej wycieczki mogliśmy się wiele nauczyć oraz zobaczyć dużo pięknych zakątków, tym razem 

północnej Polski. Dzięki dobrej pogodzie plan wycieczki został w pełni zrealizowany.  

 Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie Beata Żurawska-Polkowska i Elżbieta Facon, kierownikiem 

wyjazdu była Małgorzata Rogulska. 

Dziękujemy Zarządowi Powiatu oraz pracownikom Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w 

Radzyniu Podlaskim, dzięki którym otrzymaliśmy wsparcie i wycieczka mogła zostać zrealizowana, a 

tym samym nasi uczniowie mgli wzbogacić wiedzę na temat swojej Ojczyzny - Polski. 

 

        Kierownik wyjazdu - Małgorzata Rogulska 

 


