
N a d  m o r z e m  b y ł o  s u p e r ! ! !  

 W ramach programu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi 

Łukowskiej” Klub Miłośników Przyrody prowadzony przez p. Lidię Turską                 

i p. Małgorzatę Goławską zorganizował w dn. 13-17.05.2007 r. wycieczkę 

nad morze. Wyjechało na nią 47 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gołaszynie. 

Oto jak wspominają wycieczkę jej uczestniczki z klasy trzeciej: 

Wyruszyliśmy w środę o 

szóstej rano spod szkoły 

pięknym, klimatyzowanym 

autokarem. Wszyscy 

cieszyli się wycieczką. 

Dostaliśmy niebieskie 

chusty, które na początku 

nie bardzo nam się 

podobały, ale później 

doceniliśmy ich zaletę. 

Mogliśmy łatwo odnaleźć 

się w tłumie innych 

turystów. W Malborku 
zwiedzaliśmy stary zamek 

krzyżacki.  Wszystkim 

bardzo podobała się sala,                   

w której naradzali się 

rycerze zakonni z Wielkim Mistrzem.  

Wieczorem dotar-liśmy do pensjonatu 

„Dalia” we Władysła-wowie – 
Chłapowie. Gdy się rozpakowa-liśmy, pani 

zapropo-nowała powitanie się z morzem, 

więc zeszliśmy stromymi schodkami na 

plażę.  

 

 

 

 

      Drugiego dnia, wczesnym rankiem 

zbudziły nas dzieci z klasy I, które nie mogły 

doczekać się pobudki.   O ósmej było 



śniadanie. Dostaliśmy suchy prowiant na drogę i wyruszyliśmy do Trójmiasta. Razem z 

przewodnikiem zwiedzaliśmy w Gdyni Oceanarium i okręt wojenny „Błyskawica”.                      W 

Sopocie spacerowaliśmy po najdłuższym w Polsce drewnianym molo. Kupowaliśmy pamiątki, lody i 

cukrową watę.                     

  W Gdańsku zobaczyliśmy Starówkę, Żuraw Gdański,  a pod pomnikiem Neptuna zrobiliśmy 

sobie wspólne zdjęcie. A wieczorem bawiliśmy się na dyskotece zorganizowanej w naszym ośrodku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 W piątek pojechaliśmy na Hel. Obejrzeliśmy tresurę fok  w Fokarium  i latarnię morską. Później 

płynęliśmy katamaranem „Agat” do portu w Gdyni. Rejs był fantastyczny!  Posiłek zjedliśmy                                  

w McDonaldzie.    Wieczorem graliśmy  w piłkę nożną i siatkówkę z inną „Zieloną szkołą".                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota, mimo pogody w kratkę, była bardzo atrakcyjna.   Pojechaliśmy do Aqua Parku w Sopocie.    

Zjeżdżaliśmy na krętych zjeżdżalniach i „dziką rzeką”.  Kąpaliśmy się pod „wodospadem”                                       



i relaksowaliśmy się w jaccuzi (dżakuzi). Niektórzy grali w kręgle. Później obejrzeliśmy w gdyńskim 

Multikinie film „Rodzinka Robinsonów”.     Wieczorem pożegnaliśmy morze. 

 

 

 

 

 

 

 

W niedzielę wstaliśmy przed siódmą, zjedliśmy śniadanie i wyruszyliśmy  do domu.    Po drodze 

zwiedziliśmy Grunwald, obejrzeliśmy film o bitwie, której datę (15 lipca 1410 r.) będziemy zawsze 

pamiętać.   Dwukrotnie zatrzymaliśmy się w McDonaldzie.  W Gołaszynie byliśmy ok. 20.00. Mamy 

nadzieję, że takie wycieczki będą częściej organizowane. To była super wycieczka!   

                                                                                        

 

 Informacje zebrała Małgorzata Goławska 

 

 

 

 

 

 

 


