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27 maja 2015 roku my, humaniści z klasy o profilu dziennikarsko –retorycznym, udaliśmy  się 
na wycieczkę edukacyjną, wiedzioną  szlakiem  zamków krzyżackich. W ciągu tych trzech ciepłych 
dni zwiedziliśmy wiele obiektów o wartości historycznej w kilku miastach.    

Pierwszego dnia przybyliśmy do Torunia. W mieście pierników podziwialiśmy Kościół pod 
wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Katedrę Świętych Janów. W małej 
ojczyźnie Kopernika sprawdzaliśmy także czystość naszych sumień pod Krzywą Wieżą. Następnym 
celem naszego wyjazdu było Chełmno. To właśnie w tym mieście  zobaczyliśmy Kościół 
archiprezbiterialny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz dowiedzieliśmy się, jakie czynniki 
sprawiły, że Krzyżacy planowali uczynić z tej miejscowości  stolice swojego państwa. Wieczorem 
pierwszego dnia wycieczki udaliśmy się do Gniewu, gdzie zwiedziliśmy zamek, chodząc w (!) jego 
murach.  

Drugi dzień wycieczki rozpoczęliśmy od zwiedzania Bazyliki katedralnej Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie. Później udaliśmy się do muzeum diecezjalnego w tym samym 
mieście. Tam w wielkim skupieniu kontemplowaliśmy historyczną sztukę. Dalszą część dnia 
poświęciliśmy gwoździowi programu – Malborkowi. To właśnie w najbardziej osławionym zamku 
krzyżackim na ziemiach polskich przekonaliśmy się, jak wyglądała proza życia w zakonie, 
sprowadzonym przez Konrada Mazowieckiego. W malborskim zamku oglądaliśmy krzyżacką 
architekturę oraz uzbrojenie. Ponadto, widzieliśmy tam arrasy i bursztyny w różnych formach i 
kształtach.  Wieczorem wzięliśmy udział w lekcji języka polskiego, przeprowadzonej przez Panią 
Profesor Beatę Lewicką. Drugi dzień wycieczki zwieńczyły zajęcia historyczne z Panią Profesor 
Terlecką oraz wystąpienia  uczniów na temat Zakonu Kawalerów Mieczowych i historycznego 
malarstwa.  

Ostatni dzień wycieczki rozpoczęliśmy od zwiedzenia zamku w Kwidzyniu. W tym miejscu 
mogliśmy poczuć się, jak etnografowie, znawcy historycznej mody czy… biolodzy. Kolejnym 
punktem na naszym wycieczkowym planie była katedra w Kwidzyniu. W tym mieście widzieliśmy 
także groby wielkich mistrzów krzyżackich. Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy podczas 
wycieczki był zamek w Golubiu – Dobrzynie, gdzie dowiedzieliśmy się o współczesnych turniejach 
rycerskich oraz lepiej  poznaliśmy  historię Anny Wazówny.  Po południu wróciliśmy autokarem do 
szkoły i nasza historyczna wycieczka dobiegła końca. 
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