
Czarnogóra 
 

Ula Wierzbicka  

Nareszcie... Czekaliśmy na to od października 2018 roku. Najpierw odbyło się milion            

spotkań organizacyjnych. Każdy pakował się już od tygodni, przygotowywując się na TEN            

dzień. 

 20 maja 2019r. o godzinie 8.00 zebraliśmy się na targowicy. Wszyscy ze sobą mieli              

przynajmniej dwa wielkie bagaże . Niestety, nastąpiło lekkie opóźnienie, bo nie udało się             

spakować wszystkich walizek. Po solidnym upchnięciu wielu pakunków, wyruszyliśmy w          

podróż naszego życia. 

 Pierwszą stacją była granica słowacka. “Przeszło gładko” i bez większych          

problemów. Jechaliśmy dalej. Granica węgierska też była nie najgorsza. Dojechaliśmy do           

punktu kulminacyjnego pierwszego dnia wycieczki- Budapesztu. Pani przewodnik, która         

była Węgierką, opowiadała nam wszystkie historie po polsku, co było dla nas wielkim             

zaskoczeniem. Zobaczyliśmy Plac Bohaterów , most pierwszego króla Węgier, Akademię          

Muzyczną, Operę Baletową oraz przejechaliśmy przez ulicę, na której znajdowały się sklepy            

słynnych projektantów. Byliśmy zachwyceni miastem. 

 Większy problem był z przekroczeniem granicy serbskiej. Każdy z nas musiał           
zostać sprawdzony. Czekaliśmy na strażników służb celnych, ale wszystko poszło 
sprawnie i mogliśmy jechać dalej. Większość osób chciała odpocząć i poszła spać. Niestety,             
górna część autokaru postanowiła głośno rozmawiać, śmiać się i rzucać butelkami.           
Opiekunowie na szczęście opanowali sytuację i nie było już problemu z relaksowaniem się. 
 Pierwszy dzień był bardzo intensywny i wyczerpujący. Mam nadzieję, że następne           
dni będą tak samo interesujące.  

Dzień drugi zaczął się podróży. Już coraz mniej kilometrów dzieliło nas od naszego              
miejsca docelowego. Na granicy czarnogórskiej zatrzymaliśmy się na sprawdzenie         
dokumentów. Trwało to "wieki". Nareszcie udało nam się ruszyć dalej. Po upływie kilku             
godzin byliśmy na miejscu. Panowie kierowcy wyciągali bagaże z autokaru. Każdy zabrał            
swoją potężną walizkę, nauczyciele rozdawali klucze. Wszyscy weszli do swoich pokoi i            
podziwiali widoki z balkonów. Po zapoznaniu się z hotelem wyruszyliśmy na rekonesans            
miasteczka, w którym spędzimy następne osiem dni. Byliśmy na plaży , robiliśmy zdjęcia.             
Każdy stwierdził, że to kurort jest PIĘKNY!!  

Wróciliśmy do hotelu, gdzie mogliśmy odpocząć po długiej i ciężkiej podróży. 
 
Maria Fidelus 

W podróż wyruszyliśmy o godzinie 9.00. Po czterech godzinach jazdy autokarem           
zatrzymaliśmy się w Słowacji , gdzie mieliśmy okazję zjeść ciepły posiłek i napić się gorącej               
herbaty. Przejścia graniczne minęliśmy szybko i bezproblemowo , jedynie Serbia okazała się            
dla nas wielkim wyzwaniem. O godzinie 16.00 dotarliśmy do Budapesztu pełnego pięknych            
zabytków . Wrażeń było co niemiara. Dzięki cudownej pani przewodniczce dowiedzieliśmy           
się dużo ciekawych rzeczy na temat  



miasta i jego historii. Mieliśmy również okazję zobaczyć panoramę miasta z bajecznego            
punktu widokowego. Zaraz po zwiedzeniu stolicy Węgier ruszyliśmy w dalszą podróż. Droga            
mijała spokojnie , bez żadnych problemów. Jednak, gdy mijaliśmy przejście graniczne z            
Serbią, wszyscy musieliśmy wysiąść . Po przekroczeniu granicy cały autokar zapadł w            
głęboki sen. Noc minęła bezproblemowo, jednak nad ranem kilku naszych kolegów           
niespodziewanie poczuło się słabo . Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, a            
dolegliwości okazały się zwyczajnym zmęczeniem. Nad ranem naszym oczom ukazał się           
cudowny krajobraz Czarnogóry. Wkrótce potem dotarliśmy na miejsce. Po zakwaterowaniu          
się w hotelu udaliśmy się do naszych pokoi. 
Resztę dnia spędziliśmy na zwiedzaniu miasta i spacerowaniu po cudownej plaży. Do hotelu             
wróciliśmy na kolację. Po posiłku udaliśmy się do naszych pokoi, by móc odpocząć po              
wyczerpującym dniu pełnym wrażeń i emocji. 
 

 
Środa 
 
 
 

 
 
 
czwartek 

Natalia Starzak 
 

Dzisiejszy dzień zaczęliśmy, jak zwykle, od śniadania (najlepszego posiłku dnia).           
Następnie wyruszyliśmy naszym autobusem do małego miasta, zamieszkałego przez         
muzułmanów. W Ulcinju głównie znajdowały się małe knajpki, były również sklepy, ale dużo             
mniejsze niż u nas w Suchej. Zanim dotarliśmy do cerkwi, przeszliśmy przez gaj oliwny. W               
cerkwi św. Mikołaja, który był patronem żeglarzy i piekarzy, odpoczęliśmy oraz           
posłuchaliśmy opowieści pani przewodnik. Następnie byliśmy w twierdzy, w której          
znajdowała się makieta starego miasta. Po zwiedzeniu cerkwi zeszliśmy w dół do            
miasteczka, gdzie zjedliśmy pyszne lody. Niektórzy opalali się, czekając na resztę .            
Kontynuując naszą wyprawę, ruszyliśmy w stronę licznych schodów na górę. Znajdował się            
tam pomnik, który przypominał z oddali skrzydła, chociaż tak naprawdę znajdowały się na             
nim twarze walczących żołnierzy. Następnym, i już ostatnim dzisiaj odwiedzonym przez nas            
miejscem była najdłuższa piaszczysta plaża w Europie, która ma 13 km. Wszyscy się             
cieszyli, gdy już z niej zeszliśmy, ponieważ wiał silny wiatr.  

Właśnie wróciliśmy z plaży i zjedliśmy obiad.Teraz jesteśmy już po kolacji szczęśliwi,bo             
za chwilę zobaczymy piękny zachód słońca. Na dodatek później odbędzie się dyskoteka, na             
którą wszyscy czekaliśmy. Uważam ten dzień za bardzo udany i myślę, że będzie ich              
jeszcze więcej.  
 
 
 
 
Królicka Zuzanna - legenda  



Dziś pani pilot opowiedziała nam niezwykłą historię o piracie Luka Ceni. Bohater wiał grozą i               
budził postrach u innych ludzi. Pewnego dnia napadł na morzu pielgrzymów podróżujących            
do Mekki. Sułtan zezłościł się na groźnego pirata i postanowił go zabić. Luka ukrywał się. W                
czasie chwil grozy pojawił się nowy, nieustraszony- Lambro. Gdy władca się o nim             
dowiedział, chciał jego śmierci. Obiecał bogactwo temu, kto go zabije. Jednakże nikomu się             
nie udało go schwytać. Sułtan postanowił poprosić o pomoc Luka. Uciekinier perfekcyjnie            
wykonał swoją misję. W zamian za to, władca ułaskawił starego pirata, a nawet nadał mu               
tytuł kapitana. Potomkowie Luki byli przez wiele lat najlepszymi marynarzami. 
 
 
Legenda Martyna Czeladzka 

 Legenda - Miguel de Cervantes  
Podczas wycieczki do Ulcinj pani pilot opowiedziała nam dwie legendy związane z tą              

miejscowością. Pierwsza z nich opowiadała o dwóch piratach, druga natomiast o           
hiszpańskim pisarzu, który został napadnięty przez berberyjskich piratów.  
Wszystko zaczęło się wtedy, kiedy Cervantes w 1570r. wyjechał do Włoch jako sekretarz             
kardynała Juliusza Aquavivy. Jednakże po kilku miesiącach znudziła go stateczna służba i            
postanowił wstąpić jako ochotnik do wojska Świętej Ligi walczącej przeciw Turcji. Razem ze             
swoim oddziałem wziął udział w bitwie pod Lepanto w 1571r. Mimo iż w wyniku walki               
odniósł obrażenia, to szybko powrócił do czynnej służby, biorąc udział m.in. w zdobyciu             
Tunisu. Następne lata - do roku 1575 – spędził na służbie stacjonarnej w Neapolu. Wtedy to                
podjął decyzję o powrocie do Hiszpanii. Jednakże nie wszystko poszło tak sprawnie, jak to              
sobie zaplanował. Został on wówczas uprowadzony przez berberyjskich piratów. Dostał się           
do niewoli, gdzie spędził 5 lat swojego życia. Wydawało się, że nic ani nikt nie pomoże mu                 
się wydostać z tej katorgi. Pewnego dnia, kiedy żaden człowiek nie spodziewał się, że coś               
może się wydarzyć niezwykłego, stało się to, o czym bohater marzył od samego początku              
bycia w niewoli. Został on bowiem wtedy, w 1580r. wykupiony za posag ofiarowany na ten               
cel przez jedną z jego sióstr. Niestety, kosztowna podróż wpędziła rodzinę w bardzo trudną              
sytuację materialną, która zmusiła Cervantesa do podjęcia kolejnej wyprawy wojennej do           
Portugalii w 1582 roku, tym razem u boku Markiza de Santa Cruz. W taki oto właśnie sposób                 
Cervantes został uratowany przed przeprowadzką do Konstantynopola, ponieważ jego         
ostatni właściciel zamierzał razem z niesprzedanymi niewolnikami osiedlić się w tym           
mieście.  

Okazało się, że jednak szczęście byłemu więźniowi sprzyja i niedługo po powrocie z              
Portugalii Cervantes ożenił się z dziewczyną, która później stała się pierwowzorem do            
postaci jego książki "Don Kichot" - Dulcynei.  
 

 
Piątek 
 
 
 

 
Sobota 

W sobotę 25 maja nasza grupa wybrała się na niezapomnianą, całodobową wycieczkę. Po              
wypoczynku i odebraniu prowiantu udaliśmy się do autokaru. Jechaliśmy parę minut, aby            
spotkać się z naszą przewodniczką, która -jak się dowiedzieliśmy- ma polskie korzenie.            
Opowiedziała nam cenne i ciekawe historie o kraju, który zwiedzaliśmy oraz o miastach, do              



których się udaliśmy. Jedną z najbardziej zapamiętanych przez nas wiadomości była ta o             
zwyczajach i świętach okolicznych mieszkańców. Dowiedzieliśmy się, że w tym momencie           
trwa ramadan, czyli święto muzułmańskie oraz, że kraj ten nie posługuje się dobrze nam              
znanym kalendarzem juliańskim, lecz gregoriańskim. Z tego powodu, np. Św. Mikołaj           
przychodzi do nich dopiero 19 grudnia, Po zaczerpnięciu nowej wiedzy przyszedł czas na             
rejs statkiem do wyspy Matki Boskiej Skalnej. 

Przewodniczka opowiedziała nam historię tej magicznej wyspy. Nasz rejs statkiem          
po zatoce Bokokotorskiej nie trwał długo, aczkolwiek był bardzo ekscytujący, a widoki            
zapierały dech w piersiach. Wysepka nie była duża, ale bardzo urokliwa. Znajdował się na              
niej kościół, przed którym spotkało nas piękne wydarzenie, którym był ślub. Przesunął on             
czas naszego pobytu na wyspie, lecz opłacało się czekać na widok panny młodej w pięknej               
białej sukni. Zaraz potem poszliśmy zwiedzać. Pani przewodnik opowiedziała nam o           
powstaniu tego zabytku. W końcu musieliśmy wracać z powrotem, ponieważ czekały na nas             
jeszcze inne atrakcje, m.in cudowne miasto w Czarnogórze wpisane na listę UNESCO, czyli             
Kotor. Miasto zostało bardzo zniszczone podczas trzęsienia ziemi, dlatego większość          
zabytków, które zobaczyliśmy, była odbudowana. Postanowiliśmy razem z panią przewodnik          
przejechać do następnego miejsca i tam kupić pamiątki, ponieważ uświadomiła nam, że            
Kotor jest drogim miastem. Wsiedliśmy do autokaru i ruszyliśmy w dalszą drogę do             
następnego miasta jakim była Budva. 

Widzieliśmy wiele kościołów i cerkwi oraz dowiedzieliśmy się, że Polacy pomogli w            
obronie miasta, aby Turcy nie podbili tego terenu. Bardzo zaciekawiły nas również legendy             
tych miast. Jedna z nich była o dwójce młodych zakochanych, którzy nie mogli być razem, z                
powodu zakazu. Właśnie przez ten zakaz rzucili się obydwoje do morza z muru, który              
widzieliśmy.  

Drugą z nich była legenda o rybach. Ludzie miejscowi uważają, że ryby kąpią się trzy               
razy w swoim życiu. Najpierw w morzu, potem w oleju z oliwek, a na koniec w winie. Długi                  
spacer po miastach i słuchanie ich historii trochę nas zmęczyło. Pomimo tego i tak              
czekaliśmy na kolejny dzień i kolejne niezapomniane przygody. 
 
Gabriela Pająk 
Anna Stanaszek 
 

 
niedziela 

Dnia 26 maja 2019 r. udaliśmy się do katolickiego kościoła w Barze. Po zakończonej mszy                
mieliśmy trochę wolnego czasu, by kupić pamiątki i pójść na lody. W drodze do autokaru               
zwiedziliśmy piękną cerkiew prawosławną, w której odbywał się ślub. 
Po powrocie do ośrodka zjedliśmy obiad. Po godzinie z lekturą zostaliśmy podzieleni na             
dziewięć grup, w których wykonywaliśmy zadania. Jednymi z zadań było napisanie wiersza            
lub piosenki oraz wymyślenia scenki z co najmniej 10 słowami w języku czarnogórskim. Na              
wykonanie zadań mieliśmy dwie godziny. 
Po kolacji przedstawiliśmy nasze dzieła, za które jury przyznawało nam punkty. Następnie            
odbyła się dyskoteka, która trwała do godziny 22.00. Dzień zakończył się kontrolą czystości             
w pokojach. 
 
Emilia Wojtyłko, Joanna Bogdanik, Eliza Kubas 
 
 

 



Poniedziałek 
 
 

 
wtorek 
Fidelus Marysia 

Dzień wyjazdu zaczęliśmy od zniesienia bagaży do autokaru. O godzinie 7:00 udaliśmy się              
na nasze, już ostatnie śniadanie w hotelu.Po sprawdzeniu czystości pokoi przez naszych            
opiekunów, wsiedliśmy do autokaru.Pogoda była tak samo smutna,jak my - padał deszcz,            
było zimno i wietrznie.Z Dobrej Vody wyjechaliśmy o godzinie 8:00. Mijaliśmy zapierający            
dech w piersiach krajobraz Czarnogóry.Po kilku godzinach jazdy zatrzymaliśmy się na           
postoju ,by zaczerpnąć świeżego powietrza i rozprostować nogi.Po krótkiej przerwie          
jechaliśmy przez Serbię,tam również poddano na nas kontroli granicznej oraz sprawdzaniu           
walizek.Około 22:00 wjechaliśmy do Unii Europejskiej.Mogliśmy wtedy skontaktować się z          
rodzicami i skorzystać z internetu.Reszta drogi minęła szybko i bezproblemowo,wszyscy          
zapadliśmy w głęboki sen.Nad ranem obudziliśmy się już w Słowacji ,gdzie mieliśmy okazję             
podziwiać przez okno stare zabytki państwa.Okazało się,że miasteczko pełni w Słowacji taką            
samą funkcję ,jak Zakopane w Polsce.Do Polskiej granicy dojechaliśmy o 6:30,w Suchej            
byliśmy godzinę później.Wróciliśmy wypoczęci,szczęśliwi ,opaleni i pełni nowych        
znajomości. 
 

 
 

Wiktoria Barcik  
 
Wstawać rano to mordęga,  
Każdy uczeń ciągle gęga.  
Na śniadanko więc schodzimy,  
Jajka, kromki, paszteciny.  
Pan Pajerski wszystko zjada,  
I się w brzuszku mu układa.  
Regulamin spisać trzeba,  
Nic nie zrobisz, taka bieda.  
Niektórzy się o tym przekonali,  
I arkusz dzielnie przepisywali. 
Na plażę wycieczka wyruszyła,  
Opalanko się zaczyna.  
Słońce chyba poszło w las,  
Chłopcy powiedzieli wraz.  

Lecz ogromnie się mylili,  
Bo za chwilę w jednej chwili,  
Wielki krąg nam się pojawił,  
I wszystkim wokoło pobłogosławił. 
Lecz jeśli trzeba, jasna sprawa,  
Woła do nas już pan Kawa.  
Zupka pyszna sobie czeka,  
Więc ją zjedzmy, czas ucieka. 
Noce mroźne bez pościeli,  
Oni szczęścia już nie mieli,  
Bo my kołderkę mamy,  
I do łóżek się zbieramy. 
Tak nam minął dzień wtorkowy,  
Nie zawraca nam już głowy.  

 
 

 
Dawaliśmy mocno w kość, ponosiła nas tu złość. Pilnujecie nas co noc, macie do nas                

niezłą moc. Medytowaliśmy prawie godzinę, uczniowie z nauczycielami tworzą rodzinę. Był           
atak drzwiami i balkonem. W zieloną noc pewnie będzie dronem. Pilnować nas ktoś tu musi,               
a poduszka w łóżku kusi. Spać by pewnie już się chciało, a tu trzeba ruszać śmiało, bo już                  
mówią wszystkie zmysły, że chłopaki mają nowe pomysły. Oczka się znów Kambo błysły i              



znów pomysł wpadł mu bystry, jak tu hotel spalić calutki, czy zrobić przypał malutki.              
Regulamin już pisałem, chociaż panią przepraszałem. Jest już pora tak późna, że atmosfera             
powinna być luźna. Pod dyktando żyć nie chcemy, wszyscy o tym dobrze wiemy. Więc              
polonistki nasze kochane, wszystko u nas jest już grane. Proszę niech pan da nam spokój, a                
zapanuje pokój. Naprawdę, nic nie odwalimy i hotelu nie spalimy. Giorgia tu przypilnujemy             
źle wcale nie chcemy. Dostaliśmy już dwie trójki. Nie prorokowaliśmy tu do bójki. Dziś              
prosimy o dziesiątkę. Chciałbym przybić z panią piątkę. Spędziliśmy super chwilę,           
przeszliśmy ponad milę. Ślicznie tutaj wszędzie było. Zbyt szybko się to skończyło. Ostatni             
raz gdzieś razem jedziemy, tęsknić strasznie za tym będziemy. Mam nadzieję, że razem             
jeszcze się spotkamy, my na pewno o to zadbamy. Dobranoc już wam życzymy. Zaufania od               
was pożyczymy. Naprawdę Was nie zawiedziemy, no i spać zaraz idziemy. Dziękujemy za             
opiekę, (kilka razy zatkaliśmy toaletę). Szymon Kawończyk 
 
 

 
Nie wiem drodzy nauczyciele,czy wiecie, ale drugich takich uczniów na świecie nie             

znajdziecie. Przedwczoraj książki czytaliśmy, wczoraj medytowaliśmy, dzisiaj wiersze        
piszemy i rano grzecznie wstaniemy. Cały pobyt był wspaniały wręcz po prostu doskonały.             
Dokładki od państwa dostajemy za nie bardzo dziękujemy. Przez balkon już nie            
przeskakujemy i bardzo tego żałujemy. Regulamin przepisywaliśmy i parę razy          
przepraszaliśmy. Czasem dostawaliśmy mało punktów,odkuć się staramy, za zachowanie         
przepraszamy. Ta wycieczka dobiega końca, oby przez ostanie dni nie zabrakło słońca.            
Ostatni raz na wycieczkę jedziemy, lecz w średniej szkole odwiedzać was będziemy. Już             
wiersz ten kończę, o więcej punktów bardzo proszę. Jutro więcej punktów też nam wpadnie,              
nie żartuję, mówię prawdę, gdyż potrzebne są magnesy, żeby się po prostu cieszyć . I choć                
czasem się kłócimy i tak bardzo się lubimy. Dobrej nocy życzymy, nic nie nabroimy. 
Kamil Słapa. 
 

 
Witam serdecznie dwóch nauczycieli. Siedzimy grzecznie i nie gwiżdżemy. Najpierw zacznę           
od Pani Kubasiak.  
Fajna pani co tu gadać. 
Czasem wpadnie jedynka z polskiego, proszę się nie martwić to nic złego. Dwójki, trójki,              
czwórki mam. Często jestem wielki cham. Ale w środku fajny chłopak. Jan Kochanowski,             
fraszki w oczach. Teraz czas na Panią Kraus. Da nam 10 będzie impreza. Wczoraj zrobiłem               
zdjęcie jeża.Rozumiem tu panią doskonale 70 uczniów duże gadanie. Często o mnie            
nawijają. Proszę się nie przejmować, nie wiedza co gadają. Nie umieją nic wymyślić. Szkoda              
chłopaczków pisze wierszyczki. Zdolne chłopy to są nie powiem, ale nie umieją nie myśleć o               
mnie. Dziękuje bardzo proszę pani. Za bałagan nie przepraszamy, bo bałaganu nie ma, a              
wierszyk to nie ściema. 

Gigi Amorozo 
 
 

 
 
 


