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12 maja 2021, środa – 1 dzień 
Wyjazd z Wrocławia o godz. 05:00. Na trasie przerwa śniadaniowa, przerwy na WC i 

kawę. Przejazd do Malborka. 

 Zamek w Malborku* 
Zamek w Malborku jest najpotężniejszą twierdzą średniowiecznej Europy o powierzchni 

około 21 hektarów, arcydziełem architektury obronnej i rezydencjonalnej późnego 

średniowiecza . Ten malowniczo usytuowany nad Nogatem kompleks trzech zamków, 

przez 150 lat był stolicą państwa krzyżackiego. W 1997 roku Zamek w Malborku wpisano 

na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Zwiedzimy zamek z 

przewodnikiem, spędzimy w nim ok. 3 godzin.*Biuro z powodu pandemii zastrzega sobie  

możliwość ograniczonego zwiedzania zamku bez wnętrz, tylko trasa zielona z 

audioquaidem.   
 

 

  
 
Po zakończeniu zwiedzania i krótkiej przerwie wyruszymy do miejsca naszego 

zakwaterowania i na obiadokolację. 

 

13 maja 2021, czwartek – 2 dzień 



Po śniadaniu przejazd do Gdańska, gdzie spotkamy się z przewodnikiem i cały dzień 

poświęcimy na zwiedzanie Starego Miasta. 
- Bazylika Mariacka – bazylika konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – 

największa gotycka, ceglana świątynia w Polsce i w Europie, wznoszona ponad 150 lat – 

zwiedzamy wnętrze. 

- Spacer po Długim Pobrzeżu (deptak nadwodny wzdłuż brzegu Motławy)  

 

   
             Dwór Artusa                                                   Kościół Mariacki  

Główne Miasto z Drogą królewską zwaną też traktem królewskim, stanowiła 

najdłuższą oś urbanistyczną europejskiego średniowiecza. Była miejscem parad, ważnych 

uroczystości i triumfalnych wjazdów królów  polskich do miasta 
 Zielona Brama , Żuraw gdański 

 Spacer ulicą Mariacką – niepowtarzalny klimat dawnego Gdańska 

 Kaplica Królewska, Wielka Zbrojownia 

 Brama Wyżynna , Wieża Więzienna i Katownia  

 ulica Długa- zabytkowe kamieniczki 

 Ratusz Głównego Miasta – dawna siedziba władz Gdańska. Służył także królom 

polskim. Dzisiaj mieści się tu Muzeum Historyczne Miasta Gdańska* – 

wspaniałe, pełne przepychu wnętrza które zwiedzimy – *Biuro zastrzega 

możliwość niedostępności muzeum dla grup z powodu pandemii. Ewentualnie 

zwiedzanie indywidualne. 

     
              Wnętrze Dworu Artusa                             Wnętrze Ratusza – Sala Lustrzana 

 

 Długi Targ , Fontanna Neptuna, Kościół Mariacki 

 Dwór Artusa* – jeden z najwspanialszych obiektów tego typu w Europie. Miejsce 

spotkań zamożnego patrycjatu, ważny ośrodek życia towarzyskiego i handlowego. 

We wnętrzu zobaczymy liczne dzieła sztuki a także największy w Europie, liczący 



prawie 11 metrów wysokości renesansowy piec składający się z 520 bogato 

zdobionych kafli. *Biuro zastrzega możliwość niedostępności muzeum dla grup  z 

powodu pandemii, ewentualnie zwiedzanie indywidualne. 

W czasie spaceru będzie  wyznaczony wolny czas na kawę, zakup pamiątek. Po  
zakończeniu zwiedzania przejazd na obiadokolację. 

 

14 maja 2021, piątek – 3 dzień 

Po śniadaniu przejazd do Gdyni , spotkanie z przewodnikiem  

Gdynia – najmłodsza i najszybciej rozwijająca się część Trójmiasta. Port zbudowano 

dokładnie w miejscu gdzie miała powstać baza wojenna Władysława IV.  Wizytówką 

miasta jest Skwer Kościuszki i jego przedłużenie w postaci Mola Południowego Przez 

cały rok jest tu mnóstwo spacerowiczów a w sezonie letnim turystów. To tutaj w 1987 

roku z mieszkańcami spotkał się papież Jan Paweł II. Wydarzenie upamiętnia pomnik 

zbudowany w miejscu gdzie stał papieski ołtarz. W pobliżu znajdują się budynki 

użyteczności publicznej , luksusowe hotele , liczne pomniki, restauracje, kawiarnie i 

sklepiki z pamiątkami. Przy molo cumuje ORP Błyskawica, niszczyciel z okresu II wojny 

światowej oraz fregata Dar Pomorza przekształcona w muzeum. Po drugiej stronie Mola 

widoczne są  Akwarium Gdyńskie i budynki Uniwersytetu  Morskiego. Przejdziemy wzdłuż 

Mola Południowego i zwiedzimy wnętrza żaglowca Dar Pomorza 

                

 
 

- Dar Pomorza* -  Biała Fregata - uznawana jest za jeden z najpiękniejszych 

żaglowców świata. Zbudowany w roku 1909, trafił do Polski 20 lat później. Zakupiono go 

ze składek mieszkańców Pomorza - za siedem tysięcy funtów szterlingów – na potrzeby 

Szkoły Morskiej w Gdyni. Jednostka otrzymała nazwę Dar Pomorza – jako podziękowanie 

dla  darczyńców. Po wojnie, którą fregata przeczekała w Szwecji, odbywała rejsy 

szkoleniowe dla przyszłych oficerów Polskiej Marynarki Handlowej. W 1982 żaglowiec 

przekazano Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku, by rok później udostępnić go 

zwiedzającym. *Biuro zastrzega sobie możliwość niedostępności obiektu dla grup z powodu 

pandemii. Ewentualnie zwiedzanie indywidualne. 

 

   
 



- ORP Błyskawica  - przedwojenny niszczyciel to obecnie najstarszy zachowany okręt 

tego typu na świecie (w momencie swego powstania w 1936 r. był jedną z najnowocze-

śniejszych jednostek). W latach powojennych służył w Marynarce Wojennej jako okręt 

szkoleniowy, zaś w 1976 r. stał się swoistym muzeum. Na szczęście, bo były też plany, 

by przeznaczyć go na złom. Wewnątrz utworzono stałą wystawę historyczną. Wędrówka 

wąskimi pokładami i stromymi schodkami przez ładownie, kajuty, składy torped, 

dostarczą nam wiele emocji. Nie mamy w programie zwiedzania okrętu ale w czasie 

przerwy można indywidualnie go obejrzeć. 

Przejazd do Sopotu 

Sopot 
Kąpielisko zwane Perłą Bałtyku z racji pięknego położenia na stokach nadmorskich 

wzgórz i stylowej zabudowy. Od końca XIX wieku stale należy do najpopularniejszych 

kurortów Europy. 

- Monciak – gdy się już przyjedzie do Sopotu wypada przespacerować się słynnym 

Monciakiem który wypełnia tłum urlopowiczów, liczne sklepy i kafejki. Oficjalnie to ulica 

Bohaterów Monte Casino. Jest częścią arterii łączącą dwie największe atrakcje miasta – 

molo i Operę Leśną. Oczywiście przejdziemy Monciakiem. 

  

 
 

- Krzywy Dom – na Monciaku uwagę wszystkich spacerowiczów przykuwa Krzywy 

Dom zbudowany na wzór wiedeńskiej realizacji Hundertwassera. W jego fasadzie brak 

prostych ścian, okien czy drzwi. Wewnątrz całkiem "normalnych" wnętrz pogiętego 

budynku, działają sklepy i lokale gastronomiczne, odbywają się koncerty jazzowe, a na 

samej górze znajduje się galeria marynistyczna. Oglądamy z zewnątrz. 

- Opera  Leśna  - założono ją w 1909 r. Organizowano tu co roku do II wojny 

światowej Festiwale Muzyki Wagnerowskiej. Od 1964 r. odbywał się w tutejszej Operze 

Leśnej Międzynarodowy Festiwal Piosenki. Do miasta zjeżdżały pierwsze gwiazdy estrad 

krajów demokracji ludowej i mało znani artyści reprezentujący państwa kapitalistyczne.  

Grand Hotel, w którym mieszkały gwiazdy, był oblegany przez fanów, a dziennikarze 

prześcigali się w opisach kapryśnych wymagań niektórych wykonawców. 

- Molo sopockie - jest to najdłuższa tego typu drewniana konstrukcja w Europie. 

Wybiega daleko w morze, osiągając długość 511,5 m! Pełni rolę spacerowego deptaka i 

przystani dla statków "białej floty". Kursują stąd jednostki Żeglugi Gdańskiej i tramwaje 

wodne. Pierwsza -40 metrowej długości – była zbudowana w 1827 r.  
- Grand Hotel - Gdy otwierano go w 1927 r., był reklamowany jako najbardziej 

luksusowy hotel północnej Europy. Nosił nazwę Kasino Hotel. Gościli w nim m.in. 

Josephina Baker, Marlena Dietrich i Jan Kiepura. We wrześniu 1939 r. kwaterował tu 

Adolf Hitler. Po II wojnie światowej w jego apartamentach mieszkali gen. Charles de 

Gaulle, Fidel Castro i cała rzesza międzynarodowych gwiazd estrady, gości sopockich 

festiwali. Oglądamy z zewnątrz.  

 



W Sopocie zarządzimy sobie przerwę żeby można było pospacerować po molo czy też 

zjeść rybkę. Powrót do hotelu na obiadokolację. 

 

15 maja 2021, sobota – 4 dzień 
Po śniadaniu przejazd do Gdańska i spotkanie z przewodnikiem 

 Rejs statkiem na Westerplatte 

Oglądamy w czasie rejsu port, stocznie w Gdańsku i Twierdzę Wisłoujście. Będziemy 

płynąć statkiem stylizowanym na galeon.  

 

  
          

 Westerplatte 

Półwysep w Gdańsku – miejsce rozpoczęcia II Wojny Światowej. W latach 1926- 1939 

funkcjonowała tu Wojskowa Składnica Tranzytowa zaatakowana 1 września 1939 r przez 

nazistowskie Niemcy. Jej obrona, przez 7 dni,  stała się jednym z symboli polskiego 

oporu przeciw hitlerowcom. 

- Teren Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Ruiny koszar i Wartownia Nr 1 – to jedne 

z nielicznych obiektów jakie zachowały się z dawnej zabudowy  polskiej placówki na 

Westerplatte.. 

- Pomnik Obrońców Wybrzeża – monument wysokości 23 metrów stojący u wejścia 

do portu, odsłonięty w 1966 r. 

- Cmentarz Obrońców Westerplatte – powstał w miejscu nieistniejącej Wartowni Nr 

V. Została zbombardowana i zniszczona już 2 września 1939 r. 50 lat później postawiono 

tu 15 krzyży z nieśmiertelnikami, które są symbolem walczących żołnierzy. 

Przejazd autokarem do centrum 

 Bazylika pw św. Brygidy 

Historia kościoła sięga XIV wieku. To tu w kaplicy pokutnic na 2 tygodnie złożono ciało 

Brygidy Szwedzkiej. Zapoczątkowany kult tej późniejszej świętej doprowadził do 

sprowadzenia zakonu Brygidek do Gdańska i budowy kościoła.  

 

  
                                         Bazylika pw św. Brygidy i Bursztynowy Ołtarz 



O kościele zrobiło się ponownie głośno w czasie strajków w ówczesnej Stoczni im. Lenina, 

obecnie Stoczni Gdańskiej. To proboszcz parafii Św. Brygidy odprawiał msze w czasie 

strajków. Na plebanii kościoła opozycja Solidarności spotykała się z gośćmi z zagranicy. 

Gościli tu m.in. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, George Bush, Richard von Weizsäcker 

czy też François Mitterrand. Obecne wyposażenie kościoła jest bardzo surowe i dobitnie 

pokazuje skomplikowaną historię Polski, w szczególności tę powojenną.  
Od 2017 w bazylice znajduje się Bursztynowy Ołtarz. To największa realizacja z 

bursztynu na świecie . Ołtarz jest dwukrotnie większy i trzykrotnie wyższy od 

Bursztynowej Komnaty. Ma około 13 m wysokości i 120 m2 powierzchni okładzin 

bursztynowych i zdobień. Centralnym elementem ołtarza jest obraz Matki Boskiej - 

Opiekunki Ludzi Pracy, namalowany przez ks. Franciszka Znanieckiego po masakrze 

grudniowej z 1970 roku. Do  budowy ołtarza  posłużył bursztyn pochodzący z  regionu, 

przekazany  przez prywatne osoby i środowisko bursztynników. Niektórzy ofiarowali na 

ten cel rzadkie bryły, które mogłyby znaleźć się w muzeum. Utworzył się cały ruch 

społeczny, który wspierał tę inicjatywę. Zwiedzamy wnętrze. 

 Pomnik Poległych Stoczniowców 
Majestatyczne trzy krzyże z kotwicami - symbolami nadziei upamiętniają krwawe ofiary 

strajków robotniczych Grudnia 1970 r. Żądanie zgody na postawienie u bram stoczni 

pomnika było jednym z najważniejszych postulatów strajkujących stoczniowców 

gdańskich w sierpniu 1980 r. Krzyże mają 42 m wysokości i ważą prawie 140 ton. U stóp 

pomnika składają kwiaty wszystkie oficjalne delegacje odwiedzające Gdańsk. 

 Historyczna Brama Nr 2  
Jedna z bram prowadzących do Stoczni Gdańskiej  powszechnie uznawana za główne 

wejście na teren zakładu]. 16 grudnia 1970 strajkujący stoczniowcy opuszczający przez 

Bramę nr 2 teren stoczni zostali ostrzelani przez oddziały wojska. Zginęły dwie osoby, a 

jedenaście zostało rannych. Przed powstaniem Pomnika Poległych Stoczniowców brama 

była pierwszym miejscem pamięci o ofiarach Grudnia. W czasie strajku na bramie 

umieszczono święte obrazy i portret Jana Pawła II a nad bramą transparent z 

napisem Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!. 31 sierpnia 1980 z Bramy nr 

2 Lech Wałęsa ogłosił zakończenie strajku i podpisanie porozumień gdańskich. Brama 

została odtworzona i zrekonstruowana na podstawie fotografii i filmów z czasów strajków 

w Stoczni Gdańskiej  

 

 
          Pomnik Poległych Stoczniowców, Brama Nr 2 do Stoczni, Europejskie Centrum Solidarności 

 
 Europejskie Centrum Solidarności* 

Zbudowane zostało na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej. Budynek ma przypominać 

budowany w stoczni statek. Pokrywa go materiał imitujący rdzę. Obiekt spełnia 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stocznia_Gda%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_nr_2_Stoczni_Gda%C5%84skiej#cite_note-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grudzie%C5%84_1970
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Poleg%C5%82ych_Stoczniowc%C3%B3w_1970
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proletariusze_wszystkich_kraj%C3%B3w,_%C5%82%C4%85czcie_si%C4%99!
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sierpie%C5%84_1980
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Wa%C5%82%C4%99sa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienia_sierpniowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienia_sierpniowe


najnowocześniejsze światowe standardy tego typu placówek zarówno pod względem 

muzealnym jak i funkcjonalnym. Wewnątrz znajduje się bardzo nowoczesna, 

interaktywna wystawa prezentująca historię strajków i powstania Solidarności. Jedno z 

najnowocześniejszych muzeów w Polsce. Ekspozycja zajmuje niemal 3000 m kw. na I i II 

kondygnacji budynku. Podzielona jest na siedem sal. 17 sierpnia 1980 roku spisano na 

tablicach najważniejsze żądania strajkujących wobec władzy, po czym wywieszono je na 

Bramie nr 2 okupowanej Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W konsekwencji wielkiego strajku 

powstała Solidarność. Największym skarbem wystawy są właśnie Tablice 21 Postulatów, 

wpisane na listę międzynarodowego projektu UNESCO „Pamięć Świata”, zawierającą 

najbardziej wartościowe dokumenty o światowym znaczeniu. *Biuro zastrzega sobie 

możliwość niedostępności muzeum dla grup  z powodu pandemii. Ewentualnie 
zwiedzanie indywidualne. 

 

  
 
Zobaczymy także   suwnicę, na której pracowała legendarna działaczka związkowa Anna 

Walentynowicz; przestrzeloną kurtkę Ludwika Piernickiego, 20-letniego stoczniowca, 

ofiary Grudnia ’70; biurko Jacka Kuronia, jednego z przywódców opozycji w czasach PRL, 

wózek akumulatorowy, który podczas strajku służył za środek transportu, mównicę i 

konfesjonał – to jedynie kilka z niemal 1800 obiektów, które obejrzymy na wystawie 

stałej. W poszczególnych salach zobaczymy, jak pracowało się w stoczni „za komuny” i 

jak doszło do wybuchu strajków w 1970 i 1980 roku. Dowiemy się, dlaczego większość 

strajków kończyła się w sobotę i co organizatorzy robili, aby ludzie zostali w stoczni przez 

weekend i kontynuowali jej okupację. 

 

              
 

Powrót do hotelu na obiadokolację. 

16 maja 2021, niedziela – 5 dzień 
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do Gdańska. Zwiedzanie Muzeum II Wojny 

Światowej 

 

 Muzeum II Wojny Światowej* 
To wyjątkowe miejsce w Gdańsku, w Polsce i w Europie. Celem Muzeum II Wojny 

Światowej jest pokazanie kataklizmu wojennego na przykładzie tragicznych losów 



pojedynczych ludzi, społeczności i narodów. Wystawa pokazuje losy ludności cywilnej, 

zwłaszcza pod okupacją niemiecką, sowiecką i japońską. Opowiada m.in. o 

bombardowaniach i oblężeniach miast, paleniu wiosek, codziennym terrorze, głodzie i 

trudnościach w zaspokojeniu najprostszych życiowych potrzeb; przesiedleniach, 

deportacjach, wypędzeniach i pracy przymusowej. Prezentuje traktowanie osób chorych i 

upośledzonych, losy więźniów obozów koncentracyjnych i jenieckich oraz eksterminację 

Żydów. Osobną część ekspozycji poświęcono ruchom oporu i bohaterstwu zwykłych ludzi. 

Przedstawiono polskie Państwo Podziemne, walki partyzanckie i działania cywilnego ruchu 

oporu w całej Europie. Placówka mieści się w historycznym centrum Gdańska. Część 

naziemna placówki ma kształt pochyłej wieży wysokiej na ponad 40 m. Znajdują się w 

niej m.in. biblioteka oraz sale edukacyjne i konferencyjne. W muzeum jest także sala 

wystaw czasowych mająca powierzchnię 1 tys. m kw. 

 

 

 
 

  
 

    
Zamiar utworzenia w Gdańsku Muzeum II Wojny Światowej ogłosił w 2007 r. ówczesny 

premier Donald Tusk. 1 września 2009 r., w trakcie uroczystości na Westerplatte, 



podpisano akt erekcyjny, prace ruszyły w sierpniu 2012 r. Pierwotnie na ten cel polski 

rząd zarezerwował 358 mln zł. Z czasem suma ta została powiększona do około 449 mln 

zł. To, co zwraca uwagę od samego początku, to ogromny ładunek emocjonalny zawarty 

w zgromadzonych eksponatach. Mały kawałek oryginalnego drutu kolczastego z obozu 

koncentracyjnego porusza tak mocno (a może nawet mocniej?) jak widok prawdziwego 

amerykańskiego czołgu Sherman. Pośród ok 2 tyś eksponatów znajdują się takie perełki 

jak maszyna szyfrująca Enigma,  czy też kamera amerykańskiego dokumentalisty Juliena 

Bryana, którego dokumentalny film o oblężeniu Warszawy w 1939 obiegł cały świat. 

* Biuro zastrzega sobie możliwość niedostępności muzeum dla grup z powodu pandemii. 

Ewentualnie zwiedzanie indywidualne 
        

To będzie ostatni punkt naszego programu. W drodze powrotnej do Wrocławia zjemy 
zorganizowany obiad. 
 

Cena;  
1100 zł +  wstępy 121 zł (płatne dodatkowo w autokarze) – 
zaliczka 330 zł 
1050 zł dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora + wstępy 
(płatne dodatkowo w autokarze) – zaliczka 315 zł 
 
Pozycje oznaczone gwiazdką – muzea – mogą w okresie pandemii być 
niedostępne dla grup. Natomiast istnieje szansa że będzie można 

odwiedzić je indywidualnie , w wyznaczonym na to czasie. Na dzień 
przygotowywania oferty nie było możliwości określenia dostępności 

obiektów. 
   

Cena zawiera; 
 przejazd autokarem  lub busem (w zależności od ilości uczestników), 

opłaty autostradowe, parkingi 

 obsługa i opieka pilota 
 obsługa przewodnika miejscowego  w czasie całej wycieczki 

 4 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami   
 wyżywienie; 4  śniadania, 4  obiadokolacje  
 obiad -   w ostatnim dniu – w drodze powrotnej 

 zestaw słuchawkowy 
 ubezpieczenie NW, OC 

 obowiązkowa składka  na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny -4 zł/os 
 podatek VAT 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych 

obiektów, z przyczyn niezależnych, oraz do minimalnych zmian (jeżeli takie 

nastąpią ) w opłatach za wstępy do placówek muzealnych – program był 

przygotowywany w grudniu 2020. 

 
Cena nie zawiera opłat za wstępy – 121 zł/os – będą zbierane 
w autokarze 

 Zamek w Malborku – 15 zł/os – trasa zielona 

 Ratusz w Gdańsku – 8 zł/os 

 Dwór Artusa w Gdańsku – 8 zł/os 

 Kościół Mariacki – 6 zł/os 

 Fregata Dar Pomorza – 8 zł/os 



 Opera Leśna – 4 zł/os 

 Rejs statkiem z Gdańska do Westerplatte – 35 zł/os 

 Kościół św. Brygidy – 4 zł/os 

 Europejskie Centrum Solidarności – 17zł/os 

 Muzeum II Wojny Światowej – 16 zł/os 

 


