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"Moja Zielona Szkoła"

W tym roku moim miłym wspomnieniem jest wyjazd na "Zieloną Szkołę" do 

Jastrzębiej Góry.

Mieszkaliśmy w hotelu "Hutnik", w którym był basen. Chodziliśmy na niego prawie 

codziennie. Nad morzem było pięknie. Robiłam dużo zdjęć. Byliśmy w Trójmieście: 

Gdyni, Sopocie i Gdańsku. W Gdyni poszliśmy zwiedzać oceanarium gdyńskie. 

Widziałam wiele pięknych, nieznanych mi ryb. Zobaczyłam także statek "Dar 

Pomorza". W Sopocie byłam na molo, a w Gdańsku w Kościele Mariackim. Kościół 

ten był bardzo duży i pięknie wykończony. Byłam też na latarni i widziałam piękne 

widoki oraz muzeum latarnictwa. Wraz z panią przewodnik byliśmy na Helu. 

W fokarium widziałam foki pokazujące nam różne sztuczki. Płynęłam statkiem 

w piękny rejs. Na statku był pies Acer, który był opiekunem. Widziałam także zachód 

słońca. Wszyscy byli zachwyceni.

W hotelu bawiliśmy się w różne, śmieszne zabawy, między innymi mieliśmy 

wymyślić swoją wyspę, ułożyć historię, okrzyk i herb. Następną zabawą było 

przebranie się za to co wylosowaliśmy. Ja byłam kapitanem  drużyny. Śpiewaliśmy 

także z "Wrzaśników" piosenki harcerskie Moim zdaniem wszystkie te zabawy były 

bardzo ciekawe i interesujące.

W ostatni dzień każdy dostał dyplom i drobny upominek. 

Tak miło spędzone dni pozostaną długo w mojej pamięci.

Kasia M.
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Wspomnienia znad morza

Dnia 4.05.2009r. o godz.20.00 wyjechałem na zieloną szkołę nad morze,

z moją klasą VIb oraz klasami VIa, Vb, IVa. Po męczącej, bo dziesięciogodzinnej 

podróży dojechaliśmy do Jastrzębiej Góry. 

Pierwszego dnia naszej podróży byliśmy przywitać się z morzem. W następne dni 

chodziliśmy  na  basen(szkoda,  że  nie  było  zjeżdżalni).Kiedy  indziej  byliśmy 

w Trójmieście czyli w Gdyni, Sopocie i Gdańsku. Niektóre zabytki były bardzo ładne 

i zadbane, a niektóre zniszczone. Ze wszystkiego, co widziałem najbardziej spodobał 

mi się statek ,,Dar Pomorza”y, zaś najśmieszniejszą przygodą, która wydarzyła się 

w  Jastrzębiej  Górze,  było  to  jak  nasz  kolega  przyniósł  na  bucie  do  hotelu 

,,śmierdziela” i była z tego niezła awantura, ale wszystko dobrze się skończyło. Nasz 

hotel był blisko położony od sklepiku, który był mały, ale zaopatrzony w produkty 

które chcieliśmy kupić. Po 10 dniach musieliśmy pożegnać się z morzem i wyjechać 

do  domu  z  zielonej  szkoły,  którą  uważam  za  udaną  i  myślę  że  będę   ją  miło 

wspominał przez bardzo długi czas.

Radek H.
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                                                   Latarnia                                          14.05.09r.

Mój pamiętniku oto kolejny dzień Zielonej Szkoły!

W poniedziałek mozolnie wstaliśmy o godz.8.30.Umyliśmy się,ubrali i zeszliśmy na 

śniadanie.  Śniadanie  było  pyszne!Po pokonaniu  4  pięter  i  otrzymaniu  kluczy  do 

pokoi  ubieraliśmy  się  na  wycieczkę.  Nikt  niestety  nie  wiedział  gdzie!  Dzisiaj 

świeciło słońce i było dosyć ciepło. Po 5 minutach szykowania wyszliśmy na pole. 

Szliśmy i śmialiśmy się przez cały czas. Każdy dziś miał dobry humor. Po chwili 

doszliśmy do celu wyprawy. Okazało się, że ta wyprawa była na latarnię morską 

w Rozewiu. Rozewie to mała miejscowość niedaleko Jastrzębiej Góry, którą było 

widać  z  naszego  hotelu.  Nauczyciele  podzielili  nas  na  grupy.  Pierwsza  grupa  to 

klasy: 4a i 5b, to ona miała wychodzić jako pierwsza na latarnię. Druga grupa to: 

6a i 6b. Przez ten czas, gdy my będziemy zwiedzać, oni mieli czas wolny dla siebie. 

Gdy wyszliśmy na pierwsze piętro znajdowały się  tam informacje  o latarni:  jak, 

przez kogo i kiedy powstała. Na drugim i trzecim piętrze mieliśmy okazję zobaczyć 

makiety  innych  latarni  morskich,  np.  z  Władysławowa,  z  Helu  i  Kołobrzegu. 

Po  obejrzeniu  miniaturowych  latarni  wyszliśmy  na  sam  szczyt  latarni,  z  której 

rozlegały się niesamowite widoki. Wszyscy robili pamiątkowe zdjęcia. Tam czekała 

na nas pani, która wyjaśniła nam działanie świateł. Po zrobieniu zdjęć zeszliśmy na 

dół. Po nas weszła druga grupa. Teraz my mieliśmy trochę wolnego czasu. Wszyscy 

chodzili i coś kupowali. Po 15 minutach wszyscy razem wyruszyliśmy na spacer po 

plaży. Poruszaliśmy się betonowym chodnikiem. Przez moment ścisłym rezerwatem 

przyrody. Przez minutę szliśmy ciemnym tunelem. Wkrótce musieliśmy już wracać , 

bo  czekał  na  nas  obiad.  Wszyscy  zmęczeni  tą  wyprawą  z  chęcią  usiedliśmy  do 

obiadu. Po zjedzeniu poszliśmy do pokoi na ciszę poobiednią. Po ciszy była zbiórka 

na długim korytarzu. Nauczyciele powiedzieli nam o planie jakie teraz maja grupy. 

Jedna miała iść na promenadę kupić resztę pamiątek, a druga w tym czasie poszła na 

basen.  Później  była  zmiana.  Na  basenie  było  jak  zwykle  super.  Kasia  moja 

przyjaciółka,  nauczyła  mnie  trochę  pływać.  Wszyscy  bawili  się  piłkami  oraz 

drążkami. Woda w basenie była ciepła. W tej sali był ogromny hałas, ale ratownik, 

pani Ania i pani Kasia wytrzymywali to. Po godzinie nikomu nie chciało się

6



wychodzić z wody, lecz niestety musieliśmy. Już było przed 18.00. Poszliśmy do

swoich  pokoi,  by  się  wysuszyć  do  kolacji.  Wszyscy  wraz  ze  mną  chodzili  po 

pokojach do kolegów i koleżanek. Już po chwili schodziliśmy na kolację. Każdy był 

głodny.  Kolacja  była  pyszna.  Ten wspaniały  dzień pełen wrażeń już wkrótce się 

skończy. Gdy już byliśmy wykąpani razem z moimi koleżankami oglądaliśmy nasze 

pamiątki, kupione na promenadzie. Śmialiśmy się i bawili razem, aż do ciszy nocnej. 

Odwiedzaliśmy  nasze  klasy.  Codziennie  wieczorem  stawałam  przed  balkonem 

i wpatrywałam się w piękne widoki, a szczególnie w błysk latarni morskiej, która 

swoje promienie wpuszcza jakby w morze. Ta Zielona Szkoła i ten dzień zostaną mi 

na długo w pamięci. A ty będziesz mój pamiętniczku mi o tym przypominać!        

Ola N.
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  |Pamiętniku

zacznę  od  tego,  że  pogodę  mieliśmy  ładną.  Hotel  i  pokoje  były  ładne, 

a  jedzenie  też  dobre,  tylko  zawsze  przy  naszym  stoliku  brakowało  ogórków. 

Jeśli  pogoda  była  ładna,  to  chodziliśmy  na  plażę  i  spacerowaliśmy  wzdłuż 

promenady. Są tam pyszne lody i gofry. Jak wiesz byliśmy na dwóch wycieczkach. 

Jedna była do Gdyni, Sopotu i Gdańska, a druga do Helu. Wszystkie wycieczki były 

bardzo fajne. Mieliśmy bardzo miłą panią przewodnik, która dużo pokazywała nam 

ładnych i ciekawych miejsc. Mieliśmy dwie dyskoteki, ale ja na jedną nie poszłam. 

Byliśmy na zachodzie słońca i tam opiekunowie zorganizowali nam zabawy. Prawie 

codziennie  chodziliśmy  na  basen,  i  pan  zorganizował  nam wyścigi  w  pływaniu, 

zajęłam  drugie  i  czwarte  miejsce.  Mieliśmy  różne  występy,  na  których  myślę, 

że każdy się super bawił. Gdy przyszedł już ostatni dzień naszego pobytu na zielonej 

szkole, to nikomu nie chciało się wracać do domu. No, ale cóż, wszystko co dobre, 

szybko się kończy, więc spakowaliśmy się i pojechaliśmy.

Ola B.
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           4  maja  2009r.  pojechaliśmy  na  Zieloną  Szkołę  do  Jastrzębiej  Góry. 

Mieszkaliśmy w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym „ Hutnik”. Jedzenie było 

pyszne i zawsze do obiadu dodawali deser. Chodziliśmy na basen, który był chyba 

główną atrakcją. Pogoda dopisywała, świeciło słońce, lecz wiał zimny wiatr. Było 

super, budowaliśmy zamki z piasku, zwiedzaliśmy latarnię Rozewie, chodziliśmy po 

plaży  i  graliśmy  na  niej  w  piłkę.  Trzeciego  dnia  pojechaliśmy  do  Trójmiasta. 

Zwiedzaliśmy  port  Gdynia,  oglądaliśmy  wnętrze  statku,  który  nazywał  się  „Dar 

Pomorza”, byliśmy w Oceanarium, na molo w Sopocie. W Gdańsku zwiedzaliśmy 

kościół Mariacki, w którym był wspaniały kalendarz. Kościół ten jest największym, 

zbudowanym z cegły, kościołem na świecie.

            W dni, w które padał deszcz, nauczyciele wymyślali znakomite zabawy. Jedną 

z nich było przebieranie się za jakąś przydzieloną postać. Postacie te to: bosman, 

kapitańska baba, papuga, rekin, majtek, złota rybka czy syrenka. Później trzeba było 

opowiedzieć historię z tymi postaciami.  jedną z atrakcji  było również jak p. Ewa 

wrzuciła p. Anię i p. Kasię do basenu. Klasa IV miała z tego straszną uciechę, ale 

także byli ciekawi jak ratownik pomoże tonącym. Najbardziej zdenerwowało mnie 

to, że p. Ewa i p. Ania nie pozwoliły mi się wykąpać, gdyż było za dziesięć dziesiąta, 

a ja miałem  być w łóżku za piętnaście dziesiąta. Poszedłem spać wściekły jak osa, 

ale  rano już nie pamiętałem, co wydarzyło się  wczoraj  wieczorem.  W Jastrzębiej 

Górze znajduje się najbardziej na północ wysunięty zakątek Polski. Byliśmy również 

przy ujściu rzeki Czarnej Wdy, która wpada nieopodal do morza.

             Pobytu na Zielonej Szkole w Jastrzębiej Górze na pewno nigdy nie zapomnę. 

Mateusz P.
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Wspomnienia z Zielonej Szkoły                                                    

 Pamiętam ten  dzień,  w  którym pojechałem do  Jastrzębiej  Góry.  Cały  czas 

bałem się, że czegoś zapomnę. Podróż była długa i męcząca, bo nie mogłem spać ale 

za to siedziałem koło mojego przyjaciela Radka.  Dotarliśmy  na miejsce tak gdzieś 

po szóstej , z bagażami weszliśmy do holu, następnie otrzymaliśmy klucze. Na górę 

pojechaliśmy windą.  Nasze pokoje  były na 4 piętrze  ,  numer  mojego z  Radkiem 

pokoju to  408.  Naszymi sąsiadami byli Łukasz i Adam. W pokojach były nowe 

meble  ,  wygodne  łóżka  i  toaleta  z  prysznicem.  Najbardziej  podobała  mi  się 

wycieczka  do  Trójmiasta  czyli  Gdyni,  Sopotu  oraz  Gdańska.  Na  tej  wycieczce 

mogłem zobaczyć oceanarium, statek muzealny ,,Dar Pomorza" a w Sopocie  wielkie 

molo  i  ostatnie  miasto  tysiącletni  Gdańsk.  Naszymi  opiekunami  byli:Katarzyna 

Moskała,  Marek Włoch ,  Ewa Bałys i  Anna Saferna. 

W drugi dzień pobytu w naszym hotelu ( był to hotel Hutnik) odkryliśmy, że przez 

gniazdko prądu słyszymy sąsiadów i tak zaczęliśmy się komunikować. 

Posiłki  w naszym hotelu były bardzo syte  ,  jedliśmy  w 6  przy każdym stoliku 

( siedziałem z: Rafałem , Łukaszem, Radkiem ,Kamilem , oraz Mateuszem). Nigdy 

nie  zapomnę  Kamila,  który  zjadał  więcej  niż  słoń.  Nie  mogłem  się,  pogodzić 

z  faktem,  że  mój  aparat  nie  działal  i  trzeba  oddać  go  do  serwisu. 

Musieliśmy się stosować do rygoru czyli o dwudziestej drugiej trzeba było iść spać. 

Moi sąsiedzi:Adam i Łukasz dawali popalić przez ciągłe dokuczanie sobie nawzajem. 

Adam kiedyś kupił delfina za 40 zł, w którym potem zrobiły się dziury. Na  zielonej 

szkole bawiłem się najlepiej na świecie i nigdy nie zapomnę tego wyjazdu.

Miłosz K.

10



     15.05.2009r.
   

          Właśnie wróciłam z Zielonej Szkoły. Pogoda była ładna, szkoda tylko, że wiał 

wiatr. Opiekunowie dostarczali nam wielu atrakcji.

          Najpierw poszliśmy na plażę.  Morze było piękne!  Zbieraliśmy kamyki 

i  muszelki.  Przeszliśmy  wtedy  ponad  5  kilometrów.  Następnie  odwiedziliśmy 

Trójmiasto.  Dowiedzieliśmy  się  tam  wielu  ciekawych  informacji.  Najbardziej 

podobało mi się w Gdańsku. Podziwialiśmy tam piękne budowle i słuchaliśmy pani 

przewodnik, która opowiadała nam związane z nimi legendy i opowiadania. Długo 

nie zapomnę wizyty w kościele Mariackim. On jest ogromny! Znajduje się w nim 

zegar astrologiczny i masa liczących już wiele lat zabytków. Później wybraliśmy się 

na latarnię morską znajdującą się na Rozewiu. W jej wnętrzu są, wykonane przez 

różnych  ludzi,  miniaturki  innych  latarni  wraz  z  opisami.  Na  samej  górze  można 

podziwiać  panoramę  Jastrzębiej  Góry  i  innych  miast  znajdujących  się  w pobliżu 

morza.  Następnie  pojechaliśmy  na  Hel.  Tam  płynęliśmy  statkiem,  zwiedzaliśmy 

,,Dar  Pomorza”  i  odwiedziliśmy  foki  w  fokarium.  Ostatniego  dnia  nauczyciele 

wręczyli nam dyplomy i podarunki. Zielona Szkoła to jedna z najlepszych wycieczek 

jakie do tej pory odbyłam.

Karolina G.
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Zielona Szkoła – pamiętnik

Kochany pamiętniku:  dzisiaj  rano na godzinę 11:00 poszliśmy do kościoła.  Padał 

deszcz,  a  ja  zapomniałam sobie  wziąć pelerynę i  miałam mokrą kurtkę.  Po mszy 

kiedy  wracaliśmy  deszcz  padał  jeszcze  mocniej.  Wszyscy  byli  cali  mokrzy.  Gdy 

dotarliśmy do naszego hotelu wszyscy poszli do swoich pokoi przebrać się, a o godz. 

13.30 zeszliśmy na obiad. Następnie mieliśmy zbiórkę na korytarzu i panie podzieliły 

nas na grupy, każdy miał sobie wylosować postać, a następnie w grupie mieliśmy 

wymyślić bajkę, w której każdy miał odegrać swoją rolę. Ja byłam rybą piłą, było to 

bardzo śmieszne, ponieważ nie wiedziałam jak się przebrać. Ze mną w grupie byli 

Martyna  -  bosman,  Patrycja  -  kapitan,  Dawid -  kapitańska  baba,  Piotrek -   złota 

rybka, Ania - majtek, Miłosz -syrenka i Oskar - papuga. Co poniektórzy mieli bardzo 

śmiesznie postacie, nie za bardzo chcieli się przebrać, ale po długich przekonaniach 

zgodzili się i było bardzo śmiesznie. Nauczyciele też wyglądali fajnie. Mieli wielkie 

brzuchy, które wyglądały bardzo śmiesznie, pani Ania miała wymalowany jeden ząb, 

co  się  nam  bardzo  podobało.  Każda  drużyna  miała  też  ciekawe  scenki.  Bardzo 

podobała mi się bajka, gdzie występował Szymon czyli kapitańska baba. Wyglądał 

jak  prawdziwa  dziewczynka.  Miał  dwa  kucyki,  białą  spódnicę  i  bluzkę.  W ręce 

trzymał lusterko  i pilniczek do paznokci.  Moja przyjaciółka ,  która była w innej 

drużynie, też była ryba piłą, tylko była inaczej ubrana : ja byłam na brązowo, a ona 

miała niebieską pelerynę, czepek na basen i okulary, wyglądała zabawnie. Kochany 

pamiętniczku niestety muszę już kończyć bo musimy już iść spać.  Jutro znów Ci 

opiszę wieczorem co się działo. Do zobaczenia  Patiśka :*
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Patrycja K.
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Kartka z pamiętnika...

Zawsze  chciałam  pojechać  do  Jastrzębiej  Góry.  Małe  miasteczko,  zacisze, 

szum morza - marzenie. Długo oczekiwałam dnia wyjazdu klas VI b,VI a, IV a i V b 

na zieloną szkołę. W końcu nadeszła ta pamiętna data - 04.05.2009 r. 

O  godzinie  20:00  autobus  przyjechał  po  nas  pod  szkołę  Pożegnaliśmy  się 

z mamusiami i  tatusiami i  wsiedliśmy do autokaru. Tak naprawdę, w głębi duszy 

byliśmy zmieszani. Z jednej strony przełykaliśmy łzy, ponieważ trudno było nam się 

rozstać z rodzicami,  ale z drugiej  strony odczuwaliśmy radość i  podekscytowanie 

zbliżającą  się  nową  przygodą,  którą  możemy  pamiętać  długo  lub  na  całe  życie. 

Podróż,  ku  mojemu  zdziwieniu,  odbyła  się  sprawnie  i  bez  żadnych  komplikacji. 

Wreszcie dojechaliśmy do "Hutnika" - naszego hotelu. Każdy otrzymał kluczyk do 

swojego pokoju. Moją współlokatorką była Patrycja, a naszym numerem pokoju była 

liczba 416. Ogólnie był ładny, ale miał oczywiście swoje wady. Po rozpakowaniu 

poszliśmy  na  plażę.  Wiał  zimny,  porywisty  wiatr,  morze  było  wzburzone, 

a  w dodatku zmoczyłam sobie  buty.  Byłam strasznie  zła  ,nie  na Panie  (no może 

troszeczkę), lecz na morze i cały świat. Na szczęście później złe wrażenia minęły 

i było tylko lepiej. Organizatorzy, czyli Panie i Pan W. dali nam maksymalną dawkę 

rozrywki.  W razie  niepogody wszyscy spotykaliśmy się  w sali  treningowej  i  tam 

bawiliśmy  się  i  śpiewaliśmy  morskie  piosenki:  "...Hej  znowu  zmyło  coś..".  Ale 

wiemy oczywiście, że deszcz nie padał wieki i wyjeżdżaliśmy także na wspaniałe 

wycieczki.  Najpierw  odwiedziliśmy  Trójmiasto.  Gdynia  zaoferowała  nam 

oceanarium.  Widzieliśmy  tam  rozgwiazdy,  piranie  i  inne  przeróżne  wodne 

stworzenia,  z  którymi  nie  spotykaliśmy  się  dotychczas.  Pani  przewodniczka 

opowiedziała nam historię tych roślin i zwierząt. Byłam zdziwiona, że może być to 

tak  interesujące.  Po  zakupach  w  oceanarskim  sklepiku  udaliśmy  się  na  port. 

Zobaczyliśmy  wielki  statek  i  zrobiliśmy  przy  nim  pamiątkowe  zdjęcie,  a  potem 

wróciliśmy do autokaru. Następnym miastem był Sopot. Był naprawdę przepiękny. 

Poszliśmy  na  molo,  gdzie  obejrzeliśmy  widoki  i  kupiliśmy  pamiątki.  Miałam 

nadzieję, że spotkam jakąś gwiazdę, ale nic, ani grama. Ja to normalnie wszystkich
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ludzi  odstraszam.  Po półgodzinnej  przechadzce  pojechaliśmy do Gdańska.  Jest  to 

miasto stare, lecz ładne i urocze. Ulica i Kościół Mariacki, które zwiedzaliśmy, na 

pewno na długo utkną nam w pamięci. Szczerze powiedziawszy najbardziej spodobał 

mi się Sopot. Następną wycieczką był wyjazd na Hel. Najbardziej spodobało mi się 

fokarium  i  przejażdżka  statkiem  po  morzu.  W  fokarium  zobaczyliśmy  foki,  od 

których  troszkę  śmierdziało,  ale  nie  zwracaliśmy  na  to  uwagi,  bo  byliśmy 

podekscytowani ich gestami i dziwnym zachowaniem. Z rejsu statkiem mam również 

pozytywne wrażenia. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie uciążliwy wiatr, od którego 

cała trzęsłam się z zimna. I to by było na tyle z tej wycieczki,  bo nic więcej nie 

pamiętam. Chodziłam zaspana i nie chciało mi się nic robić. Wycieczki do Trójmiasta 

i na Hel były bardzo fajne i będę je miło wspominać.

        Przejdźmy do jedzenia. Było naprawdę pyszne. Szwedzki stół był bardzo obfity 

i syty. Zupy były smaczne i pożywne. Ogólnie jestem bardzo zadowolona. Na basenie 

również było świetnie. Bardzo dobrze się bawiliśmy. Najpierw pływaliśmy, a później 

graliśmy w gry i zabawy. Co najważniejsze basen był czysty i zadbany, a temperatura 

wody odpowiednia.  Zapomniałabym o najważniejszym...  morze,  szum fal,  mewy, 

piach. Chociaż pogoda nie była taka, o jakiej sobie marzyłam, to i tak było fajnie. 

Wszyscy budowaliśmy zamki z piasku i graliśmy w piłkę. Nawet mogliśmy zanurzyć 

nogi w wodzie, brr... była zimna, ale liczy się, że je zamoczyliśmy. W końcu nadszedł 

czas  powrotu  do  domu.  Jeszcze  tylko  pożegnanie  morza  i  rozdanie  dyplomów. 

I zostały tylko wspomnienia... dobre wspomnienia. AHOJ PRZYGODO !

Paulina K.
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               Tego dnia, kiedy mieliśmy jechać na całodniową wycieczkę do Trójmiasta, 

wstaliśmy bardzo wcześnie rano - podekscytowani.

       Zaraz po śniadaniu, ruszyliśmy w długą drogę. Po drodze mijaliśmy wiatraki, były 

ogromne.  Gdy  przez  dłuższy  czas  się  na  nie  patrzyłam,  zaczęło  kręcić  mi  się 

w głowie. Pierwszym miastem, do którego przyjechaliśmy była Gdynia. To miasto 

jest  bardzo młode w porównaniu z Gdańskiem. Gdynia ma 100 lat,  a  Gdańsk aż 

1000. Tam zwiedzaliśmy oceanarium, w którym widzieliśmy wiele gatunków ryb, ale 

również zwierząt żyjących pod wodą. Najbardziej spodobał mi się wąż anakonda. 

W Gdyni  widzieliśmy też ogromny port, a w nim „Dar Pomorza”. Jest to ogromny 

statek,  który  wcześniej  pływał  w rejsy  dookoła  świata.  Udało  nam się  go  nawet 

zwiedzić,  zobaczyć  kabiny,  w  których  spali  marynarze  i  inne  pomieszczenia  na 

statku. Następnym miastem, które odwiedziliśmy był Sopot. Zawsze bardzo chciałam 

zobaczyć  to  miasto,  ponieważ  jest  bardzo  sławne.  W tym mieście  zwiedzaliśmy 

niestety tylko molo. Z mola roztaczały się piękne widoki na całą okolicę, również 

tam znajdowały  się  stoiska  z  pamiątkami,  biżuterią.  Kupiłam tam upominek  dla 

moich rodziców. Następnym miastem, które odwiedziliśmy był Gdańsk. To miasto 

jest piękne. To właśnie tam najbardziej mi się podobało. Przechodziliśmy mostem, 

z  którego  roztacza  się  piękny  widok  na  port.  Następnie  zwiedzaliśmy  ogromny 

kościół,  który jest  zbudowany w stylu gotyckim. Na jednej ze ścian wisiał  zegar. 

Gdyby ktoś znał język łaciński, mógłby odczytać z niego 3000 informacji. Potem 

przechodziliśmy ulicą Długą. Na ulicy Długiej widzieliśmy domy, w których ludzie 

mieszkali w XIX wieku. Można też było zobaczyć fontannę Neptuna. Na tej ulicy 

spotkaliśmy pirata, który głośno zawołał do nas Ahoj. Na tym skończyło się nasze 

spotkanie  z  Trójmiastem.  Pełni  wrażeń,  zadowoleni  i  z  uśmiechem  na  twarzy 

wróciliśmy do hotelu około godziny 19:00.
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             Pierwszy raz byłam w Trójmieście i miasta, które zobaczyłam, wywarły na mnie 

naprawdę miłe wrażenie. Na pewno nigdy nie zapomnę tej wycieczki. Cieszę się, że 

mogłam tam być i mam nadzieję, że jeszcze nie raz tam pojadę.                                 

Patrycja F.
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Drogi Pamiętniku

W piątek byliśmy na wycieczce w Trójmieście, było pięknie. Pani przewodnik nam 

dużo  opowiadała.  Najpierw  pojechaliśmy  do  Gdyni,  byliśmy  tam w oceanarium, 

widziałem  różne  ryby  i  nie  tylko,  były  też  tam  makiety  i  sztuczne  zwierzęta. 

Najbardziej spodobały mi się anakonda  i piranie. Później pojechaliśmy do Sopotu, 

byliśmy tam w restauracji „Fregata”. Wstęp kosztował 1,50 zł , mój kolega zostawił 

plecak w salonie gier  a Pani  Ewa poleciała  po niego.  Następnie pojechaliśmy do 

Gdańska. W Gdańsku pani przewodnik pokazała nam ulice Mariacką i opowiedziała 

nam legendę o olbrzymach. Następnie poszliśmy do kościoła Mariackiego w stylu 

gotyckim .

Kuba G.
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Wspomnienia z Zielonej Szkoły 

w Jastrzębiej Górze

Po  długiej  drodze  nad  morze,  we  wtorkowy  ranek  dojechaliśmy  do  "Hutnika", 

ośrodka w którym mieliśmy zamieszkać na czas pobytu w Jastrzębiej Górze. Razem 

z  Dominiką,  koleżanką  z  szóstej  klasy  zamieszkałam w  pokoju  nr.  413.  Wbrew 

pozorom 13-ka nie była taka pechowa, bo pokój był naprawdę ładny.

Pierwszego dnia poszliśmy powitać morze. Widok był cudowny niczym z pocztówki.

Następnego dnia padało, więc nie mogliśmy iść na plażę, ale panie znalazły dla nas 

świetną  zabawę.  Zostaliśmy  podzieleni  na  cztery  grupy.  Każda  grupa  tworzyła 

wyspę,  a  naszym zadaniem było  wymyślić  dla  niej  historię  i  symbole  narodowe. 

Nasza  wyspa  nazywała  się  House.  Wieczorem  prezentowaliśmy  rezultaty  naszej 

pracy.

Trzeciego  dnia  Zielonej  Szkoły  odbyliśmy  siedmiokilometrowy  spacer  plażą.  Po 

powrocie byliśmy ledwo żywi.

Nazajutrz  pojechaliśmy  na  wycieczkę  do  Trójmiasta.  W  pierwszej  kolejności 

zwiedziliśmy  Gdynię,  a  w  niej  cudowne  oceanarium  i  statek  Dar  Pomorza. 

Następnym punktem naszej wycieczki był Sopot gdzie spacerowaliśmy po słynnym 

molo. Na koniec pojechaliśmy do Gdańska. Zachwycił mnie widok rzędów pięknych, 

barwnych  kamienic.  W  kościele  Mariackim  (nie  mylić  z  tym  w  Krakowie) 

widzieliśmy piękne organy i  niezwykły zegar,  w którym było zapisane po łacinie 

3000  informacji.  Na  rynku,  Neptun  nadal  stał  nieruchomo  na  swojej  fontannie, 

chociaż było widać, że dokuczały mu gołębie. Wycieczka była naprawdę udana.

Już na następny dzień poszliśmy na latarnię morską w Rozewiu, gdzie znajdowało się 

również muzeum latarnictwa. Po przejściu 143 schodków (liczyliśmy) weszliśmy na 

jej szczyt, a naszym oczom ukazał się przepiękny widok na lasy i morze. Po południu 

panie zorganizowały na plaży konkurs na najładniejszy zamek z piasku. Pomysłów 

mieliśmy w bród i zaraz na plaży zaroiło się od naszych budowli.

W dwa dni później pojechaliśmy na kolejną wycieczkę, tym razem do Helu.
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Odwiedziliśmy tamtejsze fokarium, akurat w porze karmienia fok. Były naprawdę 

mądre i posłuszne. W hotelu panie poprosiły mnie żebym narysowała dla wszystkich 

pamiątkowe dyplomiki,  które  będą  niespodzianką.  Wprawdzie  47  sztuk  to  trochę 

pracy, ale wreszcie się wykażę. 

Po dwóch dniach mieliśmy piracki bal przebierańców. Grupami losowaliśmy morskie 

postacie  za  które  się  potem przebieraliśmy  i  robiliśmy  przedstawienie.  Ja  byłam 

kucharzem pokładowym. 

Następnego dnia nasza Zielona Szkoła dobiegała końca. Pożegnaliśmy się z morzem 

i  zabrałam  do  butelki  trochę  morskiej  wody  i  piasku.  Rozpoczęło  się  wielkie 

pakowanie. Na koszulce od wszystkich podpisy. Na zakończenie panie rozdały nam 

figurki  latarni  i  dyplomiki  mojej  roboty  z  morskimi  tytułami.  Ja  zostałam 

Rysownikiem Pokładowym. Żal nam było opuszczać Jastrzębią Górę, ale wszystko 

ma swój kres. Dzięki fotografiom długo będę pamiętać tą Zieloną Szkołę.  Żegnaj 

morze, żegnajcie mewy, żegnaj plażo wracamy do domu.

Justyna R.
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