
 
Po wycieczce do Monachium 

W dniach 14-16 marca 2019 r. wraz z LO nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu wybraliśmy się na wycieczkę, 

docelowo do Monachium, ale po drodze odwiedziliśmy również Pragę i Norymbergię.  

Pierwszego dnia wyruszyliśmy o godz. 6.00 rano autokarem spod gmachu liceum przy ul. Tęczowej. Podróż się trochę 

dłużyła, ale o godz. 11.00 byliśmy już w Pradze. Jakże piękne to miasto! Pełne pięknej infrastruktury, a jedzenie nie 

takie złe jak rodzina ostrzegała  

Po wizycie w Pradze czekała nas dalsza droga już do Monachium. Ok. godz. 18.30 przekroczyliśmy niemiecką granicę, 

a w hotelu byliśmy ok. 21.00. Tam wycieoczeni dniem pełnym wrażeo poczłapaliśmy do pokoi (w tym pamiętnym 

momencie wysłałam Pani Kierwiak maila z największą liczbą błędów stulecia!), a potem zapadliśmy w twardy sen, 

gdyż nazajutrz trzeba było mied siły na kosmiczne wrażenia! 

Tak, jak wcześniej wspomniałam,  po śniadaniu czekały nas pełne wrażeo wykłady o kosmosie i całej kosmiczno-

galaktycznej maszynerii. W pierwszym miejscu „ESO SuperNova” mieliśmy zajęcia z polskimi pracownikami w tej 

dziedzinie, które były nie z tej ziemi oraz z bardzo sympatycznym Panem o imieniu Wolfgang. Bawiliśmy się w małych 

astronomów mając do dyspozycji nadajnik, komputer i odbiornik.  Naszym zadaniem było odkryd, co jest źródłem fal 

odbieranych przez talerz. Jak się okazało była to żarówka… 

Potem mieliśmy chwilę na podziwianie samej ekspozycji 

„SuperNova” i każdy chciał tam przebywad jak najdłużej. 

Niestety czas nadszedł na kolejny punkt programu czyli 

Germans Space Operation Centre. Tam już nie aż tak ciekawie, 

ale to głównie dlatego, że prowadzący słabo mówili po 

angielsku. Można było zobaczyd jak wygląda życie  

w satelicie albo centrum dowodzenia i komunikacji z satelitami 

na orbicie. 

Ostatniego dnia najpierw zwiedziliśmy rynek Monachium. W 

sercu miasta dużo ludzi, ale za to ładne budynki. Potem długi 

przejazd autokarem do Norymbergii. Zwiedzanie rozpoczęliśmy 

od zamku, w którym odbywał się słynny proces norymberski, 

podczas którego sądzono nazistów po II wojnie światowej. 

Następnie udaliśmy się na rynek. W sklepie „ze wszystkim” tzw. 

Mullerze spotkałam panią Bohun z radością kupującą gry dla 

uczniów po niemiecku . Potem czekała nas długa podróż 

powrotna do Wrocławia, do którego dotarliśmy późną nocą.  

Wyjazd do Monachium wspominam jako okazję do poznawania 

nowych miejsc, kultury oraz ludzi. Życzę sobie,  

jak również innym, podobnych wyjazdów w przyszłości. 
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