
„Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają 

tylko jedną stronę” (św.Augustyn) 

 

WYCIECZKI   

INTEGRACYJNE  DLA KLAS  

PIERWSZYCH         

 wpisane w plan wychowawczo- 

profilaktyczny szkoły 

 program  obejmuje 

  różnorodne zajęcia, gry sportowe,  

zabawy integracyjne przeprowadzone  

w profesjonalny - ciekawy sposób, 

  zajęcia taneczne oraz filmowe, których 

zwieńczeniem jest przygotowanie 

krótkich filmów przedstawiających klasę, 

  wędrówkę do Bacówki nad Wierchomlą, 

  rywalizację  sportową w ramach 

zawodów między klasami. 



 

 

 

 

 

 

Dzielni wędrowcy                  

z pierwszych klas w roku 

szkolnym 2018/2019 oraz 

2019/20 

 

MUSZYNA -ZŁOCKIE 



OBOZY NAUKOWE 

 OD KILKU LAT DO GDAŃSKA WYJEŻDŻAJĄ  KLASY DRUGIE Z ROZSZERZONYM 

PROGRAMEM HUMANISTYCZNYM  (2A, 2B - w roku szkolnym 2019/2020 również 

klasy – 2C, 2D) 

 zwiedzamy Europejskie Centrum Solidarności, gdzie poznajemy historię 

narodzin ruchu "Solidarność” 

   uczestniczymy  w warsztatach historycznych w Muzeum II Wojny 

Światowej w Gdańsku poświęconych ideologii nazistowskiej oraz 

literaturze     w czasach zagłady 

 poznajemy Muzeum Emigracji w Gdyni (np. historię galicyjskiego chłopa, 

który  za lepszym życiem emigruje 

za ocean. 



                                                                            

Uczniowie  podczas warsztatów 

filmowych w Muzeum Emigracji  

 

 

Krótki odpoczynek od nauki - spacer 

wzdłuż wybrzeża Zatoki Gdańskiej na 

trasie Sopot - Gdynia –Orłowo  

Październik- 2018 i 2019 r. 

 



SIANOŻĘTY  

 Edukacja matematyczno - 

fizyczna połączona z integracją 

i rekreacją. 

Uczniowie klas -mat-fiz-info  -

zgłębiają  tajniki matematyki  i 

fizyki w nadmorskiej 

miejscowości Sianożęty. 

 Poza nauką przedmiotów 

rozszerzonych  spacerują  

brzegiem morza, uczestniczą w 

wycieczce rowerowej do latarni morskiej w Kołobrzegu, prowadzą  obserwacje 

nieba (Droga Mleczna, wschód i zachód Słońca), dyskutują o fabule filmów np.„Gra 

tajemnic” i „Ukryte działania”. 

 



WYCIECZKA DO LWOWA   

Podczas wyjazdu do Lwowa  uczniowie 

finalizowali działania związane z 

matematyczno - historycznym projektem: 

„Śladami Stefana Banacha i Hugona 

Steinhausa”. Celem projektu było 

przybliżenie życia i pracy tych dwóch 

wybitnych matematyków polskich, którzy 

stworzyli we Lwowie i Krakowie bardzo 

dobrze rozwijającą się szkołę matematyczną.  

Uczniowie przed wyjazdem 

wysłuchali wykładu  

pracownika Uniwersytetu 

Jagiellońskiego dr. Krzysztofa 

Ciesielskiego „Sto lat temu na 

Plantach”. 

 

 

  Zwiedzaliśmy: Stary Lwów – dzielnicę żydowska, 

ormiańską i ruską, Politechnikę, Uniwersytet 

Lwowski, kamienice, w których mieszkali znani 

profesorowie: Banach i Ulam, Steinhaus, 

kawiarnię Szkocką , Ossolineum, gmach Teatru 

Opery i Baletu, Cmentarz Łyczakowski-jeden z 

największych cmentarzy w Europie. Złożyliśmy  

kwiaty i zapaliliśmy znicze na grobach Stefana 

Banacha i Hugona Steinhausa, odwiedziliśmy 

również  cmentarz Orląt Lwowskich. 



7-8-9 MAJA 2018 

 

 

OBÓZ NAUKOWY W PRADZE 

Klasa 2a o profilu 

humanistycznym 

Pięciodniowy obóz 

naukowy w mieście Franza 

Kafki obfitował w różne 

ważne wydarzenia. 

Realizowaliśmy dalszą 

część projektu „Dlaczego 

imperia stają się 

prowincjami?”  podczas  

seminarium historycznego 

z  prof. Andrzejem 

Witkowiczem. 

 

 

 

 

 



Praska secesja w muzeum  A. Muchy, Hradczany, Katedra św. Wita, Rynek, Mala 

Strana, Ogrody Wallensteina, biblioteka na Strahowie - to wybrane zabytki na 

trasie naszego zwiedzania.  

KWIECIEŃ 2018  

WYCIECZKA                  

DO WŁOCH 

 Podróże kształcą, ponieważ dostarczają 

nowych wrażeń, umożliwiają poznanie 

kultury, zwyczajów innych ludzi, 

pozwalają na konfrontację wyobrażeń o 

świecie z rzeczywistością. Z takim właśnie 

założeniem grupa 54 uczniów X Liceum 

Ogólnokształcącego wraz z opiekunami 

wyruszyła do słonecznej Italii, aby 

poznać źródła naszej 

chrześcijańskiej kultury, która jest 

fundamentem wartości 

zachodnioeuropejskiego świata. 

 



 Asyż - Bazylika  Świętego 

Franciszka 

Watykan – spotkanie  z Ojcem Świętym 

w ramach Audiencji Generalnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum Pamięci 2 Korpusu 

Polskiego na Monte Cassino 

 

 



SPACER PO STAROŻYTNYM RZYMIE 

 

 

 

 

ADRIATYCKIE WYBRZEŻE 

 

 

10-17 CZERWCA 2018 


