
Pouczająca wyprawa gimnazjalistek nad polskie morze

Wpisany przez Gimnazjum Tomawa

Maj 2017 r. przejdzie do historii Gimnazjum w Tomawie. Zespół w składzie: Kinga Banaszczyk,
Daria Bulińska, Wiktoria Cichosz, Weronika Dembińska, Weronika Jędruszek, Karolina
Kowalska, Patrycja Księżnik, Monika Patek, Paulina Rybicka, Wiktoria Sztajnert, Julia
Wojakowska i Katarzyna Wojtyła udał się na Mistrzostwa Polski w Unihokeju.  Miejscem
zawodów był Elbląg. Mimo chorób jakie spadły na zespół, początek wyprawy był udany i
dopisywał wyśmienity nastrój. Pierwszy przystanek miał miejsce w Ciechocinku. Spacer pod
tężniami, wdychanie solanki, śpiew na deptaku (oklaski od kuracjuszy). Po przyjeździe do
Elbląga okazało się, że przydzielono nas do grupy obecnych mistrzyń Polski i oraz drużyny
klubowej. Według jakiego klucza dokonano takiego przydziału? – organizator nabrał wody w
usta. Jeżeli do tego dodamy skandaliczne sędziowanie, liczne kontuzje, granie mecz po meczu
z przerwami 20-minutowymi; to nie może dziwić, że awans do strefy medalowej nie powiódł się,
chociaż brakowało niewiele. W dwóch ostatnich meczach wystarczyło albo strzelić jedną
bramkę więcej, albo jednej nie stracić. Było blisko!!!!! Gimnazjalistki były wspaniałe i walczyły do
końca. Przegrały grupę, ale nie zostały pokonane!!!!!!!! To nauka na cale życie.  Pomimo bólu,
urazów, które doskwierały większości zespołu,  w ostatnim meczu w grupie dzielne dziewczyny
zremisowały z mistrzyniami Polski. Z niesmakiem i protestem złożonym na sędziów
pożegnaliśmy się z mistrzostwami i rozpoczęliśmy drugą część eskapady.
Dzięki Radzie Rodziców (finansującej transport z Elbląga nad morze i niektóre bilety wstępu)
mogliśmy skierować się na północ. To nasza wycieczka: Elbląg – Jantar – Gdańsk – Sopot –
Gdynia – Gdańsk Oliwa – Jantar – Sztutowo – Jantar – Malbork – Toruń – Łęki Szlacheckie.
Podczas tej części naszego turystycznego wypadu widzieliśmy, zwiedzaliśmy i doświadczyliśmy
takich atrakcji, jak: zachód słońca nad morzem, zwiedzanie Starego Miasta w Gdańsku,
bazylika mariacka, wejście na 82-metrową wieżę bazyliki (cóż za widok), rejs statkiem po porcie
i cumowanie w Sopocie, sesja zdjęciowa na molo, spacer po Monte Casino, skwer Tadeusza 
Kościuszki, Muzeum Morskie w Gdyni, ćwiczenia w rozwijaniu żagli na Darze Młodzieży, ORP
Błyskawica, katedra oliwska, park w Oliwie, wieża widokowa (pachołek), Muzeum Stutthof,
Muzeum Zamkowe w Malborku z wejściem na wieżę (widok na obiekty oddalone o 50
kilometrów), Stare Miasto w Toruniu. Moc atrakcji, poznanie nowych miejsc, ciekawych faktów,
lepsze poznanie historii Polski, geografii regionu. Jeśli dodać do tego, że mieszkaliśmy w
superwarunkach – to już teraz warto planować kolejną wycieczkę. Opiekunem grupy był
Mariusz Dekański.
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