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Kochani uczniowie i przyjaciele IXLO i Szkoły pijarskiej w Poznaniu. Chcielibyśmy podzielić się z Wami 
naszymi wrażeniami z dziewięciodniowego wyjazdu kulturowo-językowego do Wielkiej Brytanii i 
zaprezentować wspomnieniowe pocztówki z każdego dnia. Nasza grupa liczyła 42: większość uczniów 
z IX Liceum Ogólnokształcącego oraz kilkoro z Zespołu Szkół Zakonu Pijarów. Program wyjazdu została 
przygotowany przez p.Hannę Mocek, a całość zrealizowana przez biuro Agaba Edu-Tur z Warszawy. 
Naszymi opiekunami byli prof. Mocek i prof. Maćkała, a ze strony szkoły pijarskiej p. Szczesiak. 

I oto wyruszyliśmy poznawać kulturę brytyjską – szlakiem królewskich rezydencji. W gorącym 
popołudniowym słońcu, w sobotę 28 kwietnia ruszyliśmy spod szkoły luksusowym autokarem, 
przemierzając Niemcy, Holandię i Francję, by znaleźć się na promie zmierzającym z Calais do Dover. 
Pogoda nas nie rozpieszczała, na szczęście na promie mogliśmy uraczyć się gorącą kawą i herbatą, 
słodkimi przekąskami i możliwością odświeżenia się po nocnych trudach podróży. 

Po prawie 1,5h podróży promem, oczom naszym ukazały się wapienne klify Dover, zwiastujące naszą 
ukochaną wyspę. 
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Około godziny 11 dotarliśmy do królewskiego miasta Londyn, gdzie na placu Plumstead Common 
czekała na nas Pani Agnieszka, nasza przewodniczka. Wysiedliśmy z autokaru i komunikacją miejską 
(czerwony piętrowy autobus i pociąg) udaliśmy się na podbój Londynu. Pogoda nas nie rozpieszczała, 
ale w dobrych humorach dotarliśmy do samego serca Londynu czyli w okolice Big Bena i domów 
parlamentu. A tam czaiły się już na nas strachy na lachy, ponieważ odwiedziliśmy Muzeum Lochy 
Londynu – London Dungeon. A tam, jako grupa skazańców, poznaliśmy największych przestępców XIX 
wiecznej Anglii odgrywanych przez angielskich aktorów oraz zostaliśmy straceni za dokonane 
przestępstwa.  

Trochę przerażeni udaliśmy się do Oka Londynu – London Eye, z którego mogliśmy podziwiać 
panoramę stolicy na ok.60 km. Niestety nie towarzyszyło nam słońce, a raczej szary, londyński dzień, 
ale i tak widoczność była wspaniała.  

Po London Eye czekał nas już tylko przemarsz obok Galerii Narodowej i przejście na Leicester Square 
do chińskiej dzielnicy Chinatown. Po powrocie komunikacją miejską do czwartej strefy, spotkaliśmy 
się z rodzinami brytyjskimi, u których mieszkaliśmy. 
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Kolejny dzień w Londynie spędziliśmy w Brighton, niestety pogoda nas nie rozpieszczała, 
deszcz, wiatr i niska temperatura utrudniało podziwianie miasta. Pierwszym punktem 
programu był pałac Royal Pavilion. Udekorowany w bardzo oryginalnym stylu orientalnym 
który na wszystkich wywarł ogromne wrażenie. Następnie mieliśmy odrobinę wolnego czasu 
by odwiedzić ulubiony sklep każdego czyli Primark oraz zjeść tradycyjne fish and chips. 
Ostatnim punktem programu był wjazd na punkt widokowy "British Airways" z której 
mogliśmy podziwiać piękny widok pięknego Brighton. Po dniu pełnym wrażeń ruszyliśmy w 
drogę do naszych host rodzin by podzielić się z nimi wrażeniami z całego dnia.   

                  Maria Świdłowska 2C 
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Pierwszy dzień  od naszego przyjazdu pogoda nam dopisała. W piękny, słoneczny dzień 
zaczęliśmy  nasze zwiedzanie od spaceru wzdłuż Tamizy i wraz z anglojęzycznym 
przewodnikiem przeszliśmy przez całe  Tower of London. Ku naszemu zaskoczeniu nasi 
opiekunowie sprawili nam bardzo miłą niespodziankę zabierając  nas do Royal Albert Hall na 
koncert podczas którego  orkiestra symfoniczna grała piosenki takich wykonawców  jak: 
Adele czy Michael Jackson. Na zakończenie  odwiedziliśmy  jeszcze  Muzeum Sztuki 
Naturalnej. Pełni  wrażeń  i wygrzani od promieni słonecznych, które  nie są   zbyt częste  na 
wyspie wróciliśmy  do naszych rodzin na kolację.    Ula Zawadzka kl 2C 
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Niestety środowy poranek powitał nas zimnem i deszczem. Zmoknięci, przemknęliśmy przez ogrody 
do Pałacu Kensington w centrum Londynu, by zwiedzić oficjalną rezydencję księżnej Diany, a dziś 
księcia Williama i Kate. Przed zwiedzaniem spotkaliśmy się z anglojęzycznymi przewodnikami, po 
czym zwiedziliśmy pałac: na początku przepiękną i wzruszającą kolekcję strojów księżnej Diany, 
następnie komnaty i przedmioty należące do królowej Wiktorii.  

Po południu przejechaliśmy do dzielnicy teatrów czyli West Endu, gdzie zobaczyliśmy broadwayowski 
musical „42nd Street”, który zachwycił nas kolorowymi i mieniącymi się strojami aktorów oraz 
perfekcyjnym stepowaniem. W doskonałych nastrojach udało nam się jeszcze zobaczyć sztuki uliczne 
na placu Covent Garden, po czym wróciliśmy do naszych rodzin na ciepłą obiadokolację. 
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Poranek przywitał nas pięknym słońcem. Radośni udaliśmy się do królewskiego zamku Windsor, gdzie 
rodzina królewska spędza większość swoich świąt. W przepięknej twierdzy i ogrodach powoli 
zaczynały się przygotowania do ślubu księcia Harrego i Meghan, który dziwnym zbiegiem okoliczności 
odbywa się właśnie dziś. Zamek Windsor jest największym zamieszkiwanym zamkiem na świecie, 
nam udało się obejrzeć zmianę warty oraz liczne pamiątki po królowej Wiktorii. 

Następnie, troszkę już zmęczeni, udaliśmy się na dwór króla Henryka VIII do Hampton Court. Tam 
czekał już na nas ze swoimi opowieściami Graham, dzięki której odbyliśmy kolejną lekcję historii po 
angielsku. Na przepięknym dziedzińcu pałacu słyszeliśmy odgłosy życia pałacu z przeszłości, 
przeszliśmy szereg komnat i kuchnie królewskie, by znaleźć się w przepięknych ogrodach pałacu, 
przypominających Wersal. Z żalem, w promieniach popołudniowego słońca opuściliśmy rezydencję, 
by powrócić do nowoczesnego Londynu. 
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I kolejny dzień wyjazdowy…wczesnym rankiem wyjechaliśmy do historycznego miasteczka 
Canterbury, które słynie z przepięknej gotyckiej katedry – niestety w trakcie renowacji, nie udało nam 
się zobaczyć oraz jest siedzibą arcybiskupa Canterbury, głowy kościoła anglikańskiego. Po 
przemierzeniu uliczek miasteczka, przejechaliśmy do zamku Leeds. 

Trzeba przyznać, że niektórzy z nas mieli już trochę dość zamków i pałaców, ale okazało się, że zamek 
w Leeds to przysłowiowa wisienka na torcie. Uznawany za najbardziej romantyczny zamek Wielkiej 
Brytanii, położony na wysepce na wodzie, zamek zachwycił nas dość nowoczesnymi wnętrzami, a 
otaczająca setkami hektarów zieleń przyniosła ukojenie po całotygodniowym zwiedzaniu. Doskonale 
bawiliśmy się w labiryncie z żywopłotu i szukaliśmy ukrytej groty, oglądaliśmy symulację lat 
wojennych oraz relaksowaliśmy się na licznych trawnikach otaczających zamek. Naprawdę nie 
chcieliśmy stamtąd wyjeżdżać. Niestety, była to już ostatnia rezydencja, którą dane nam było 
zwiedzać na wyjeździe. 
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I oto nadszedł ostatni dzień naszego pobytu na wyspach. W piękny, majowy poranek wyruszyliśmy w 
rejs statkiem po Tamizie, by jeszcze raz obejrzeć wszystkie zabytki z innej perspektywy. Gdy 
dotarliśmy w okolice Big Bena, czekała na nas niespodzianka – przygoda ze Shrekiem w 
multimedialnym muzeum, a następnie długi spacer brzegiem rzeki do muzeum sztuki nowoczesnej 
Tate Modern. Potem już tylko obiad u „chińczyka” i wyruszyliśmy w drogę powrotną… 
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Tym razem wracaliśmy tunelem pod kanałem La Manche – ciekawe przeżycie. Potem cała noc w 
autokarze, oglądając filmy i wspominając wyjazd. Bardzo szybko, bo już przed południem znaleźliśmy 
się w Poznaniu przed naszą szkołą… niektórzy z nas, pod wpływem wielości wrażeń zapomnieli zabrać 
swojego głównego bagażu i porzucili go na chodniku – ale to już inna historia. A Anglia – no cóż 
pozostanie w naszym sercu i może w następnym roku uda nam się znów pojechać…  

 


