
Wycieczka tematyczna - Trójmiasto + Malbork 

24 – 26 października 2022 

Klasa 5, 6a 

 

Informacja dla rodziców i uczniów: 

- zbiórka na parkingu Makro w poniedziałek 24 października 2022, o godz. 5:30,  

- wyjazd o godzinie  6:00,  

- na drogę dobrze zaopatrzyć się w lekturę, a telefony zostawiamy w domu! – rodziców proszę  

  o przypilnowanie,  

- ewentualne zdjęcia czy nagrania wykonywać będziemy z dostępnych nam aparatów i komórek    

  szkolnych,  

- pierwszy, planowy posiłek obiadowy w poniedziałek o godz. 12:30, a kolacja o 19:00 proszę więc 

  zabrać ze sobą pewien zapas prowiantu na drogę, ale bez zbędnej ilości słodyczy oraz zakazanych  

  chipsów i napojów gazowanych lub w puszkach,  

- przed wejściem do autokaru sprawdzę posiadanie ważnej legitymacji szkolnej. 

 

Plan wycieczki: 

 Dzień pierwszy: 

godzina czynności programowe dodatkowe informacje 

5:30 zbiórka proszę o punktualność! 

5:30-6:00 pakowanie bagaży i rozlokowanie w 
autokarze 

 

6:00-12:30 przejazd na trasie Poznań - Gdynia  

12:30-13:00 obiad  

13:00-13:30 przejście do Akwarium Gdyńskiego  

13:30-14:30  zajęcia laboratoryjne w Akwarium 
Gdyńskim 

„flora i fauna Bałtyku” 

14:30-15:30 zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego   



15:30-18:30 zwiedzanie z przewodnikiem 

 

1. Statek - muzeum "Dar  

Pomorza", 

2. Ulica Bohaterów Monte 
Cassino, 

3. Spacer na molo. 

18:30-19:00 przejazd i zakwaterowanie SSM Wałowa, Gdańsk 

19:00-20:00 kolacja  

20:00-21:30 czas z nauczycielem  

21:30-22:00 toaleta wieczorna  

22:00 cisza nocna  

  

Dzień drugi: 

7:15-8:00  pobudka, poranna toaleta  

8:00-8:30 śniadanie  

8:30-9:00 przygotowanie do wyjazdu  

9:00-9:30 przejazd do Stoczni Gdańsk  

9:30-10:00 zwiedzanie Stoczni  

10:00-10:30 przejazd do muzeum II wojny 

światowej 
 

10:30-13:30 zwiedzanie z przewodnikiem muzeum 

II wojny światowej  
 

13:30-15:00 lekcja muzealna dla klasy 5 i 6  „Jak piasek sypnięty w oczy” - 
lekcja opowiadająca o młodych 
członkach konspiracyjnej 
Organizacji Małego Sabotażu 
WAWER 

15:00-15:30 przejazd na obiad  

15:30-16:30 obiad  

16:30-19:00 zwiedzanie z przewodnikiem  Dwór Artusa, Bazylika Mariacka, 
Główne Miasto, Brama Złota, 
Westerplatte 

19:00-19:30 powrót do ośrodka  



19:30-20:30 kolacja  

20:30-21:30 czas z nauczycielem  

21:30-22:00 toaleta wieczorna  

 

 Dzień trzeci: 

7:15-8:00  pobudka, poranna toaleta  

8:00-8:30 śniadanie  

8:30-9:00 przygotowanie do wyjazdu  

9:00-10:00 przejazd do Malborka  

10:00-14:00 Zamek Krzyżacki w Malborku  zwiedzanie z przewodnikiem 

14:00-14:15 przejazd na obiad  

14:15-15:00 obiad  

15:00-21:00 przejazd na trasie Malbork - Poznań  

21:00 odbiór – parking Makro  

 

W co się ubrać: 

1) ciepłą kurtkę, czapkę, szalik, rękawiczki, ciepły sweter / bluza, 
2) wygodne buty na jesienną porę. 

Co zabrać dodatkowo: 

1) pidżama, ręcznik, klapki, 
2) przybory toaletowe, 

3) dres, kurtkę przeciwdeszczową, 
4) skarpetki, bielizna, t-shirty (3szt)., 

5) plecak podręczny, 
6) legitymacja szkolna,  

7) jeśli konieczne to leki z pisemną instrukcją dawkowania (do rąk własnych wychowawcy). 
 

- kontakt z nauczycielem: (tylko w razie absolutnej konieczności): 

Michał Kozłowski 505 719 979 

Patryk Kruczkowski 505 719 976 

Paweł Kotarski 508 344 331  


