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LO wraz z rodzicami i opiekunami udali się na wycieczkę 

autokarową do Berlina. 

Wyjazd  zapewniał nie tylko wizytę na Jarmarku lecz 

również wiele innych, ciekawych atrakcji. 

 

 Pomimo bardzo wczesnej godziny zbiórki, wszyscy obecni wykazywali ogromny 
entuzjazm podróżą, jak i samą wycieczką. Spod naszej szkoły wyjechaliśmy około 7.00. 
Przewodnik umilił naszą podróż ciekawostkami oraz historycznymi informacjami 
dotyczącymi regionu, w którym się znajdowaliśmy. 

Przejeżdżając ulicami Berlina mieliśmy okazję podziwiać miejską architekturę jak 
również przyglądać się życiu mieszkańców. Naszym  pierwszym przystankiem była 
Mercedes Benz Arena, która gościła na swojej scenie wielu artystów, jak również jest 
gospodarzem wielu imprez. Podczas naszego pierwszego spaceru mogliśmy podziwiać 
ją tylko z zewnątrz, ponieważ celem naszej wizyty w tej części miasta było zobaczenie 
fragmentu muru berlińskiego znajdującego się nad brzegiem Odry. Mur ten pokrywa 
liczne graffiti co nadaje mu niesamowity efekt. Pan przewodnik w bardzo ciekawy 
sposób przedstawił nam historię tego obiektu będącego dziedzictwem miasta jak i 
całego kraju. 

Naszym kolejnym punktem na liście była siedziba parlamentu. Budynek Reichstagu jest 
ogromny i naprawdę robi wrażenie. Kolejnym przystankiem była Brama Branderburska, 
gdzie zatrzymaliśmy się by posłuchać naszego przewodnika. Niedaleko Bramy stała 
róznież ogromna, bogato ozdobiona choinka, która nadawała miejscu świątecznego 
klimatu. Ostatnim miejscem do odwiedzenia podczas tego fascynującego spaceru był 
pomnik ofiar holocaustu. Betonowe, szare sześciany układały się w swego rodzaju 
labirynt. Autor miał na celu zachęcenie człowieka do zadumy, refleksji nad ofiarami i 
myślę, że mu się to udało. 

Następnym przystankiem był Sea Land. W oceanarium mieliśmy okazję podziwiać 
między innymi egzotyczne ryby,koniki morskie i inne wodne stworzenia. Jedną z 
najlepszych atrakcji moim zdaniem była możliwość włożenia ręki do wody i dotknięcie 
rozgwiazdy lub krewetek. Myślę, że wszystkim wizyta w tym miejscu sprawiła wiele 
radości. Ogromnym zaskoczeniem było dla mnie przejście z jednego budynku do 
drugiego aby skorzystać z windy, która porusza się w środku akwarium. Ryby 
znajdujące się w środku były zjawiskowe i robiły ogromne wrażenie. 
Mając trochę wolnego czasu przed wizytą w muzeum nasi wychowawcy postanowili 
zabrać nas na Jarmark, gdzie mogliśmy zjeść tradycyjne niemieckie przysmaki. 
Po wizycie na Jarmarku mieliśmy okazję przenieść się z powrotem do świata 
starożytnych ludzi Egiptu. Zobaczyliśmy między innymi  jak wyglądało ich życie na co 
dzień. Muzeum to znajduje się na Wyspie Muzeów, która wpisana jest na Listę 
Światowego Dziedzictwa Unesco. 



Na koniec naszej wycieczki dostaliśmy możliwość zrobienia zakupów. Nasi uczniowie 
mogli pójść coś zjeść, zrobić zakupy na Jarmarku lub w innych sklepach znajdujących się 
w pobliżu. 

Dzień ten upłynął nam wszystkim bardzo szybko ! 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


