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                         „Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży". 

Jak przebiegała szkolna wycieczka do Rostocku klas pierwszych naszego liceum? Co 

ciekawego zwiedzili?  Jak spędzali czas?  

 

 20 maja 2019 roku grupa uczniów z naszej szkoły (czternaścioro osób z klas pierwszych) 

pojechała do Rostocku odwiedzić  grupę niemiecką, która towarzyszyła klasom pierwszym na 

wyjeździe integracyjnym. Pierwszego dnia zaraz po przyjeździe do Rostocku cała gromada 

poszła odwiedzić niemiecką szkołę kolegów z wymiany. Po wspólnym  posiłku nastąpiło 

zwiedzanie miasta, grupa była oprowadzana przez rówieśników po mieście oraz słuchała 

ciekawostek dotyczących miasta.  

 

Jedną z atrakcji naszych wycieczkowiczów było zwiedzanie Hansa Museum. Muzeum to jest 

nowoczesną, interaktywną placówką prezentującą historię Hanzy, czyli trwającego kilkaset lat 

związku miast, którego celem był większy rozwój gospodarczy. Uczniom bardzo podobał się 

pobyt w muzeum ze względu na ciekawe eksponaty, interesujące oprowadzanie przewodnika 

oraz oczywiście nawiązanie do wspólnoty, do której należały również nasze obecne tereny 

nadmorskie. 

 

Uczniowie zwiedzili nie tylko Rostock, ale też Lubekę oraz inne miasta w okolicy Rostocku. 

Uczniowie z zaciekawieniem oglądali zabytki, stare rynki, katedry, latarnie. Nie brakowało 

również zwiedzania galerii handlowych oraz różnych restauracji.  

Jednego dnia uczniowie odwiedzili także oceanarium w Stralsundzie. Wielu z uczniów 

zmartwiło się losem naszych podwodnych przyjaciół, którym utrudniamy życie w ich 

naturalnym środowisku. Wizyta ta poruszyła nas i pokazała, jak wielki mamy wpływ na 

środowisko. 

 

Jeden dzień spędziliśmy w szkole. Grupa naszych uczniów została podzielona na bloki 

sportowy oraz plastyczny. Cały dzień wszyscy się dobrze bawili w towarzystwie naszych 

niemieckich kolegów i koleżanek z wymiany. Prace plastyczne przyniosły spokój oraz 



wyciszenie,  a grupa sportowa w tym czasie szalała, testując sprzęt sportowy oraz grając w 

gry zespołowe na hali. 

 

Wycieczka ta była piękną czterodniową przygodą dla uczniów naszej szkoły. Mam nadzieję, że 

każdy w czasie trzech lat liceum będzie miał okazję pojechać na przynajmniej jedną taką 

wycieczkę. Edukacja i zabawa – tak można określić naszą wyprawę do Rostocku, która 

poruszyła serca naszych uczniów i  zostanie w ich pamięci na długie lata.  

 

 

 


