
Wycieczka nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy. 

 
     Tradycyjnie już nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy wybrali 

się na wycieczkę integracyjno – edukacyjną. Tym razem celem wyprawy stały się kraje 

nadbałtyckie: Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia. Była to podróż obfitująca w niezwykłe 

wrażenia, dostarczająca niesamowitych przeżyć, które na długo pozostaną w pamięci 

uczestników.  Tego typu wyjazdy pozwalają lepiej poznać nie tylko siebie nawzajem, ale i 

swoje możliwości, stwarzają też okazję do wypoczynku, dzięki któremu nabiera się sił i 

zapału do podejmowania nowych wyzwań.  

     Pierwszego dnia zawitaliśmy do Kłajpedy, by stamtąd promem przeprawić się na Mierzeję 

Kurońską będącą parkiem narodowym wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Podziwialiśmy malownicze wydmy sięgające nawet do 50 m n.p.m., obserwując widoczne w 

oddali wzburzone fale morskie i liczne gniazda kormoranów. Mieliśmy okazję odwiedzić 

Neringę, miejsce wyjątkowe, gdyż na jedno miasto składają się cztery osady (Juodkrantė, 

Pervalka, Preila i Nida) oddzielone kilometrami iglastego lasu i wydm. Jedną z głównych 

atrakcji jest tu wznosząca się nad turystyczną miejscowością Juodkranté słynna Góra 

Czarownic. Od czasów niepamiętnych aż po XVIII wiek było to miejsce, gdzie składano 

ofiary pogańskim bogom. Tradycję tę upamiętniono ustawiając na jej szczycie blisko setkę 

drewnianych posągów i rzeźb przedstawiających głównie czarownice, diabły, elfy oraz duchy 

(postacie baśni litewskich). Wieki temu żyła tutaj dobra i piękna olbrzymka Neringa, która 

troszczyła się o mieszkańców regionu i od której imienia pochodzi nazwa miejscowości. To 

ona według legendy, usypała ląd, który miał ochronić rybaków przed niespokojnym morzem, 

a który dzisiaj stanowi jeden z najpiękniejszych w Europie pasów wydm. Kulminacją dnia był 

pokaz tresury delfinów czarnomorskich. Zwierzęta te pod okiem treserów wykonują 

niesamowite wręcz sztuczki np.  pięknie i wysoko skaczą, malują pędzlami czy wrzucają 

piłkę do kosza. Trudno uwierzyć, że można je aż tak wytresować! Ich umiejętności są 

świadectwem zarówno inteligencji tych zwierząt, jak i wytrwałości treserów.  

     Kolejny dzień spędziliśmy w Połądze (lit. Palanga ), która jest największym i najbardziej 

znanym litewskim kurortem. Znajduje się tu przepiękny pałac Feliksa Tyszkiewicza z 

ogrodem botanicznym i parkiem, w którym założono Muzeum Bursztynu. Z zapartym tchem 

podziwialiśmy (szczególnie panie) wspaniałe okazy bursztynu oraz dawne i współczesne 

wyroby jubilerskie. Dla Litwinów Palanga to miejsce szczególne, gdyż - jak głosi podanie - to 

tutaj znajdowała się pogańska świątynia, w której kapłanką była piękna Biruta, a w której 

zakochał się Kiejstut - jeden z władców Litwy. Miłość zakończyła się porwaniem kapłanki i 

gniewem bogów. Współczesne atrakcje Palangi to przede wszystkim piękne nadbałtyckie 

plaże, molo zbudowane jeszcze przez Tyszkiewiczów oraz eleganckie deptaki, ścieżki 

rowerowe, miejsca na spacery. My, korzystając ze wspaniałej, słonecznej pogody, 

próbowaliśmy zanurzyć się w wodach Bałtyku, inni wytrwale poszukiwali bursztynów i 

muszelek. Potem udaliśmy się na spacer najbardziej reprezentacyjną ulicą Basanavičiusa 

(pol.: Basanowicza) zamienioną w elegancki deptak, pełny gastronomii i różnych punktów 

handlowych. Bywali tu również polscy artyści m.in. Stanisław Ignacy Witkiewicz, 

Władysław Reymont, Lucjan Rydel czy Leon Wyczółkowski. My poszukiwaliśmy przede 

wszystkim wyrobów z bursztynu, panie z ochotą przymierzały korale i bransolety, 

wzbogacając swój zasób biżuterii o wspaniałe okazy. 

     W refleksyjny nastrój wprawiła nas z kolei wizyta na Górze Krzyży w Szawlach. Jest to 

wyjątkowe sakralne miejsce, niepowtarzalne i jedyne pod względem swojej wielkości i 

historii. Dobrze znana w świecie góra jest odwiedzana przez rzesze turystów. Przedstawiciele 

różnych narodów i religii zostawiają tu krzyże ze swoimi imionami, intencjami, prośbami o 

łaskę. Przypuszcza się, że pierwsze krzyże zostawili tu bliscy poległych powstańców z 1831 

roku. Najbardziej Górę Krzyży rozsławił jednak w świecie chrześcijańskim papież Jan Paweł 
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II, który odwiedził to miejsce 7 września 1993 r. Odprawił wtedy Mszę Świętą, podczas 

której modlił się w intencji litewskich męczenników za wiarę i całej chrześcijańskiej Europy. 

Litwę papież nazwał krajem krzyży, zaś Górę Krzyży – szczególnym miejscem na Ziemi, w 

którym skupiły się cierpienie i ból stuleci oraz jaśnieje nadzieja zmartwychwstania. Góra 

Krzyży stała się symbolem niezłomnej wiary narodu, doznanych cierpień i nadziei. Obecnie 

jest tu ponad 100 tysięcy dużych i małych krzyży, figurek świętych oraz obrazów z 

zawieszonymi na nich różańcami, które pochodzą z różnych stron świata. My też 

zostawiliśmy tam krzyże, poświęcając Bogu swoje intencje. Tego dnia odwiedziliśmy jeszcze 

miejscowość Rundāle, w której znajduje się wspaniały barokowy pałac, jeden z 

najpiękniejszych budynków Łotwy, nazywany łotewskim Wersalem ze względu na przepych. 

Pałac otoczony jest przepięknym ogrodem utrzymanym w stylu francuskim. Urok tego 

miejsca sprawił, że  na chwilę przenieśliśmy się w czasie i chłonąc urodę tego miejsca 

spacerowaliśmy alejkami pomiędzy kwitnącymi bujnie kwiatami. 

     Czwartek spędziliśmy w Rydze, przechadzając się urokliwymi uliczkami Starego Miasta, 

które stanowi jedno z największych skupisk architektury secesyjnej w Europie. Do 

najbardziej znanych zabytków i charakterystycznych miejsc Rygi należą między innymi:  

Dom Bractwa Czarnogłowych, Dom Kotów (Kaku nams), zespół średniowiecznych 

kamieniczek tzw. Trzej Bracia, Mała i Wielka Gildia czy niezwykły w swym kształcie gmach 

Biblioteki Narodowej Łotwy. Urzekającą panoramę ryskiej starówki podziwialiśmy też z 

punktu widokowego hotelu „Łotwa”. Następną noc spędziliśmy w Tallinie, skąd rankiem 

wyruszyliśmy w stronę Helsinek. Podróż luksusowym promem trwała ponad dwie godziny i 

dostarczyła nam niezapomnianych wrażeń. Doskonałe jedzenie, obsługa, miłe towarzystwo i 

przepiękne widoki sprawiły, że nawet nie zauważyliśmy, kiedy dotarliśmy do fińskiej stolicy. 

Helsinki to miasto pełne zieleni, z mnóstwem parków i drzew, dzięki czemu prawie nie 

odczuliśmy, że znajdujemy się w centrum dużego miasta. Odwiedziliśmy tu imponujący 

kościół wykuty w skale oraz cmentarz, na którym spoczywają fińscy bohaterowie – 

Mannerheim, dowódca fińskiego ruchu niepodległościowego w czasie I wojny światowej, 

który doprowadził do wyzwolenia kraju spod władzy Rosji, a następnie przyczynił się do 

zachowania jego niepodległości oraz Urho Kaleva Kekkonen polityk, premier oraz prezydent 

Finlandii. Obejrzeliśmy też Plac Senacki z katedrą luterańską, Esplandi, Teatr Narodowy, 

główny dworzec kolejowy oraz odbyliśmy spacer nadbrzeżem, przy którym znajdują się 

kramy z pamiątkami.  

     Piątkowy wieczór spędziliśmy na wspólnej zabawie. Można byłoby powiedzieć, że trwała 

ona do białego rana, gdyby nie fakt, że zmrok w ogóle nie zapadł. Obserwowaliśmy bowiem 

zjawisko białych nocy - jeden z najpiękniejszych cudów natury. Zdarza się ono na 

określonych szerokościach geograficznych, w miejscach, gdzie podczas wiosennego czy 

jesiennego przesilenia słońce prawie nie zachodzi a zmrok nie zapada w ogóle. 

      W Tallinie zwiedziliśmy przepiękną starówkę, wpisaną na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO.  Znajdują się tam gotyckie kościoły, a wśród nich wybudowany pod koniec XV w. 

kościół św. Olafa (Oleviste), którego gotycka wieża, wysoka na 159 m, była wówczas 

prawdopodobnie jedną z najwyższych budowli w Europie i na świecie. Po pożarach 

przebudowywana, mierzy obecnie 123 m. Oprócz tego podziwialiśmy między innymi gotycki 

Dom Wielkiej Gildii, Dom Gildii św. Olafa, domy mieszkalne np. „Trzy Siostry” oraz 

renesansowy dom Bractwa Czarnogłowych. Tallin szczyci się ponadto najdłużej w Europie 

stale – od średniowiecza – funkcjonującą apteką, do której mogliśmy zajrzeć, a nawet zrobić 

tam zakupy. Przed samym wjazdem na staromiejskie wzgórze znajduje się też polski akcent. 

Obok baszty Gruba Małgorzata przy Muzeum Morskim wmurowana jest tablica 

upamiętniająca brawurową ucieczkę ORP Orzeł. Ten podwodny okręt  internowany w 

Tallinie przez Niemców 15 września 1939 roku, w nocy  z 17 na 18 września uciekł do 

Wielkiej Brytanii. Tablicę ufundowali RODACY, a kwiaty świadczą o ich obecności w tym 
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mieście. Niezapomnianych wrażeń dostarczył nam również wjazd na 27 piętro tallińskiej 

wieży telewizyjnej, gdzie na wysokości 170 m znajduje się taras widokowy. Z takiej 

perspektywy mogliśmy zobaczyć nie tylko miasto, ale i Bałtyk oraz promy przemierzające 

zatokę w drodze do Helsinek. Z Tallina udaliśmy się do miasteczka Tauraida, by zwiedzić 

tam gotycki zamek z czerwonej cegły. Następnie odwiedziliśmy  Siguldę, która słynie z 

pięknych krajobrazów – nazywana jest nawet „Szwajcarią Łotewską”. Ostatnim punktem 

naszego zwiedzania był spacer do Jaskini Gutmana – największej naturalnej groty w krajach 

nadbałtyckich. 

     Wyjazd był udany i dopracowany pod każdym względem. Ogromne podziękowania i 

wyrazy uznania dla organizatorów wycieczki: Pani Dyrektor Jolanty Tomczyk, która czuwała 

nad całością wyprawy  oraz dla Pani Dyrektor Urszuli Tomali – Kujat i Pani Dyrektor Anny 

Łukaszczyk. Dzięki Paniom dane nam było przeżyć i zobaczyć tak wiele. Nie brakowało 

niczego, ani dla ciała, ani dla ducha. Dziękujemy za należytą organizację wycieczki, 

profesjonalną troskę, zarówno indywidualną o poszczególnych członków wycieczki, jak i 

zbiorową o całą grupę... Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, ale my, pełni wrażeń, 

odliczamy już dni do kolejnej wspólnej wyprawy. 

 

 

 





 
 





 









 







 









 


