
 

ODWIEDZINY NIEZWYKŁYCH GOŚCI 
 
 

 
  Niedawno przyjechali do naszej szkoły goście z zagranicy - Akash z Indii, Gloria z Chin 
i Sonia z Ukrainy. Z tej okazji 16 maja odbyła się wycieczka do Mosznej i Głogówka. 
W wycieczce, oprócz uczniów klas trzecich z naszej szkoły i gości, wzięli udział uczniowie 
PG 3, a także trójka obcokrajowców odwiedzająca PG 3. Grupie z naszej szkół przewodziły 
nauczycielki języka angielskiego - pani Hanna Pokorska i pani Patrycja Zbirug. 
                Pierwszym przystankiem był Głogówek. Przeszliśmy obok murów zamku, aby udać 
się w stronę rynku. Po dotarciu na miejsce mogliśmy podziwiać ratusz z XVII wieku, który 
teraz służy jako siedziba władz samorządowych i administracyjnych Głogówka. Następnie 
skierowaliśmy swoje kroki do pobliskiego kościółka, ale jako że spora część wycieczki była 
lekko znużona i w świątyni modlili się ludzie, nie byliśmy tam długo. Kolejnym punktem 
wycieczki był zwiedzanie mocno podupadłego zamku. Oprowadzało nas dwóch panów, 
którzy bardziej przypominali kloszardów niż wykwalifikowanych przewodników, ale 
wszyscy wyszliśmy z tego cali. Podczas zwiedzania budynku zaszliśmy na sam dach, dało 
nam to szansę ujrzeć krajobraz sięgający daleko poza najbliższą okolicę. Był to jeden 
z najciekawszych momentów wycieczki. Spodobał się także Akashowi, który korzystając 
z okazji, zrobił kilka zdjęć. Po wydostaniu się z zamku wróciliśmy do autokaru, aby pojechać 
do Mosznej.  
                Przy wejściu na teren zamku w Mosznej powitały nas piękne azalie, a my swoje 
kroki skierowaliśmy do kawiarni, aby chwilę odpocząć i coś przekąsić. Później wyruszyliśmy 
w stronę parku, jednak przed tym zrobiliśmy uroczyste, grupowe zdjęcie na schodach zamku 
obejmujące wszystkich uczestników wycieczki. W parku mieliśmy sporo czasu wolnego, a to 
dawało okazję do rozmów z obcokrajowcami. Chyba najbardziej oblegany był Akash, 
z którym ciągle rozmawiało kilka osób. Jednak Gloria i Sonia także budziły zainteresowanie. 
Po zwiedzeniu parku, zawróciliśmy w stronę autokaru i tym samym wycieczka dobiegła 
końca. 
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