
WYCIECZKA DO 
PRAGI 

 

 
Niewiele wie ten, kto 

dużo przeżył.  
Wiele wie ten, kto dużo 

podróżował 
 

  1 i 3 czerwca klasy II i III 
gimnazjum wraz z trzema 
nauczycielami wybrali się  
na trzydniową wycieczkę do Pragi. 
Najdłuższa podróż 
 
Zbiórka odbyła się pod Gminnym 
Centrum Kultury w Trzcianie o 5:45, 
po czym wyjechaliśmy w kierunku 
Kudowy. Podróż przebiegała 
pomyślnie, dopóki nie dojechaliśmy 
do Opola, gdzie na autostradzie 
wydarzył się wypadek, przez co 
staliśmy 
w korku przez  4 godziny. Mimo to 
uczestnicy wycieczki nie nudzili  się 
podczas podróży. Przez opóźniony 
przyjazd do Kudowy Zdroju, gdzie 
mieliśmy nocleg, musieliśmy 
zrezygnować z zwiedzania Błędnych 
Skał oraz wyjścia do Aquaparku. 
 
  

 
 

 
Dotarcie do celu  
 
Następnego dnia, po zjedzeniu 
śniadania, około godziny 9:00, 
wreszcie wyjechaliśmy do Pragi. Na 
miejsce dotarliśmy około godziny 
11:00. Od samego początku wszyscy 
byliśmy zachwyceni panoramą 
stolicy Czech. Zwiedzanie 
rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum 
Miniatur, naszym kolejnym punktem 
była wieża Petrin mierząca około 64 
metry.  Dotarcie na sam szczyt 
kosztowało nas odrobinę wysiłku, 
ale było warto. Mieliśmy możliwość 
zobaczenia niemal całej Pragi. 
Następnie udaliśmy się pod Siedzibę 
Prezydenta oraz do Katedry pw. 
Wita Stwosza. Czym byłoby 
zwiedzanie Pragi bez przejścia po 
Moście Karola? Tego również nie 
zabrakło w naszym planie 
wycieczki. Później mieliśmy 
godzinę czasu, aby coś zjeść lub 
kupić kilka pamiątek. Około godziny 
17:00 wyruszyliśmy w drogę 
powrotną do hotelu. 
 
 
Do domu? Jeszcze nie... 
Trzeciego dnia mieliśmy w planie 
zwiedzanie Skalnego Miasta  
na terenie Czech 
 oraz odwiedzenie Kaplicy Czaszek, 
zatem wyjechaliśmy podobnie jak 
poprzedniego dnia, czyli bardzo 
wcześnie rano.. Wszyscy byli pod 
wrażeniem  niezwykłego miejsca- 
Adraspach. Pogoda również nam 
dopisała. Następnie wróciliśmy do 
Kudowy Zdroju, 
 i w Czermnej, w Kaplicy Czaszek, 



oddaliśmy hołd zmarłym. O godzinie 
13:00 wyruszyliśmy w drogę 
powrotną. Dzięki temu, że nie było 
żadnych komplikacji na drodze, w 
Trzcianie byliśmy o godzinie 21:00. 
Byliśmy bardzo szczęśliwi, kiedy 
zobaczyliśmy bliskich,  jednak z 
drugiej strony było nam przykro, że 
wycieczka dobiegła końca. Te trzy 
dni spędzone razem pozwoliły nam 
lepiej się poznać oraz lepiej się 
zintegrować. Wszyscy dobrze się 
bawiliśmy  i ta wycieczka zapewne 
na długo pozostanie w naszej 
pamięci. 
 

Adrianna Putyło 
 
 
 

 


