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Dzisiejszy numer w całości poświęcony jest naszej tegorocznej, zagranicznej 
wycieczce szkolnej, która odbyła się w kwietniu. Zwiedziliśmy Londyn, Brighton, 
Cambridge, a w drodze powrotnej Amsterdam.  

W dzisiejszym numerze: 

1. Eurotunel czyli jak dostać się na Wyspę 

2. Londyn - atrakcje oraz wizyta w muzeum Madame Tussaud 

3. Nadmorskie Brighton, wraz ze słynnym oceanarium 

4. Cambridge, czyli miasto pełne studentów 

5. Kanały, tulipany i rowery, czyli przystanek Amsterdam 

  



CAŁĄ EKIPĄ ZAPRASZAMY DO ZOBACZENIA NASZEJ FOTORELACJI!

 

1. Eurotunel czyli jak dostać się na Wyspę 

Co prawda nie jest to atrakcja w pełni tego słowa znaczeniu, lecz bez tego cudu 
techniki nie byłoby nam tak łatwo dostać się do Anglii. Tunel wybudowany został 
w 1994 roku. Jego trasa ma około 50 kilometrów i łączy Calais we Francji z 
Folkestone w Wielkiej Brytanii. Aby przeprawić się tunelem, nasz autokar musiał 
wjechać do specjalnego wagonu w pociągu, który z szybkością 160 km/h przewiózł 
nas ponad 45m pod poziomem morza! 

Wagon do którego wjeżdżają samochody aby się przeprawić tunelem 



 

Wnętrze tunelu 

 

 

2. Londyn - atrakcje oraz wizyta w muzeum Madame Tussaud 

Pierwszy dzień w Anglii spędziliśmy w stolicy kraju – Londynie. Mieliśmy okazję 
poznać historię miasta, ciekawostki z życia monarchii oraz oczywiście porobić 
mnóstwo zdjęć. Bo jak można opuścić Londyn bez fotki w słynnej, czerwonej 

budce telefonicznej? 



 

Lub z Big Benem? Nawet tym w remoncie 😉 

 



London Eye 

London Eye to diabelski młyn, który powstał z okazji nowego milenium. Koło ma 
135 metrów, a pełny jego obrót wynosi 30 minut. Z kapsuły, w najwyższym 

punkcie koła rozpościera się piękny widok na Londyn. 





 

Westminster Abbey 

Opactwo Westminsterskie to jedna z najważniejszych świątyń anglikańskich. 
 Opactwo, począwszy od Wilhelma Zdobywcy jest miejscem koronacji królów Anglii i Wielkiej 
Brytanii. Od XIII wieku opactwo to również miejsce pochówku królów i zasłużonych osób. 
 Spoczywają tu między innymi William Szekspir, Isaac Newton czy Stephen Hawking 

 

 

Pałac Buckingham 

Pałac Buckingham to przepiękna siedziba brytyjskich monarchów. Przybyliśmy tam na uroczystą 
zmianę warty, czemu towarzyszyło nam mnóstwo turystów 



 

Dowiedzieliśmy, że sztandar w górze oznacza, iż królowa jest aktualnie w pałacu, a gdy wyjeżdża jest 
on całkowicie zdejmowany. Poza tym ciekawostką jest również fakt, iż w czasie królewskich wakacji 
w sierpniu i wrześniu pałac jest udostępniany turystom do zwiedzania. 

 

Madame Tussaud 

Z pewnością najwięcej wrażeń dostarczyło nam zwiedzanie Muzeum Figur 
Woskowych Madame Tussaud. Zobaczyliśmy ogrom gwiazd filmu, muzyki, a 

nawet polityki, którzy do złudzenia przypominali prawdziwych ludzi. 



Rihanna 

 

Judi Dench i Daniel Craig 



 

Książę Harry & Meghan Markle 



 

Johnny Depp 



 

Niektórzy odnaleźli swoich sobowtórów 😄 



 

 



 

A drudzy spotkali swoich idoli 



 

 



 

3. Nadmorskie Brighton, wraz ze słynnym oceanarium 

Brighton nie przywitało nas ładną pogodą, mimo to nie traciliśmy humorów. 
Bo jak można się smucić będąc nad morzem, z pięknym, długim molo, na 

końcu którego znajduje się wesołe miasteczko? 



 

 



 

Kolejnym punktem zwiedzania Brighton było Oceanarium Sea Life 

 

Oceanarium słynie z najdłuższego w Europie podwodnego tunelu, w którym z bliska można 
zobaczyć pływające ryby i rekiny 



 

 

Ostatecznie zmęczeni i przemoczeni dotarliśmy do kilkupiętrowego sklepu Primark gdzie 
oddaliśmy się zakupowemu szaleństwu 😇 



 

 

4.Cambridge, czyli miasto pełne studentów 

Cambridge był trzecim przystankiem w czasie naszej wycieczki. Jest to siedziba 
drugiego po Oksfordzie najstarszego uniwersytetu w Anglii, który został 
założony w 1209. Niezwykłym przeżyciem była możliwość spacerowania tymi 
samymi uliczkami, którymi chodzili wybitni absolwenci tego uniwersytetu.  



 

Co ciekawe, absolwenci Uniwersytetu w Cambridge i pracujący na nim 
naukowcy zdobyli łącznie 98 Nagród Nobla. To więcej niż w przypadku 

jakiejkolwiek innej uczelni na świecie.  



 

Zwiedzanie Cambridge zwieńczył spacer, któremu towarzyszyły malownicze 
krajobrazy 

 



 

 

5.Kanały, tulipany i rowery, czyli przystanek Amsterdam 

Opuszczenie Anglii nie oznaczało wcale zakończenia naszej wycieczki. 

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w stolicy Holandii. 



Amsterdam był niczym inny świat. Wszechobecne rowery zamiast 
samochodów, mosty i kanały co skrzyżowanie i zapach kwiatów w powietrzu... 

 

 



 

Pierwszym punktem był Targ Kwiatowy. Było to bardzo kolorowe miejsce, w 
którym można było kupić niemal wszystko niezbędne do uprawiania kwiatów. 

Od cebulek tulipanów... 

 



...Przez kaktusy 

 

Aż do tych drewnianych 😄 

 

Podczas wizyty w Amsterdamie mieliśmy również okazję do rejsu po słynnych 
kanałach. A było ich naprawdę sporo... 



 

Rejs odbył się taką łódką 

 

Ciekawym miejscem było także Muzeum i Szlifiernia Diamentów 



 

Dowiedzieliśmy się tam, że diamenty różnią się nie tylko wielkością, ale i 
kształtem szlifu i kolorem. Im większy i czystszy diament tym droższy 



 

 

Podsumowanie 

Wszystko co dobre szybko się kończy. Podczas wycieczki nie tylko spędziliśmy 
miło czas, ale i nauczyliśmy się wielu nowych, ciekawych rzeczy. Zobaczyliśmy 
piękne miejsca i zdobyliśmy moc miłych wspomnień. 

 Dziękuję za zorganizowanie tego wyjazdu i zachęcam wszystkich uczniów do 
zapisywania się w kolejnych latach! 😎 



 

Do zobaczenia w kolejnym numerze! 


