
 

,,Sobieski w Szkocji”  

 W dniach 4-11 września odbyła się wycieczka do Szkocji, organizowana we współpracy 
z  biurem AGABA EDU-TUR. Każdy dzień był wypełniony różnymi atrakcjami, które przybliżyły 
nam kulturę, tradycje, zwyczaje oraz atmosferę Szkocji. Byliśmy zakwaterowani w domach 
rodzin z miasta Stirling, które były bardzo gościnne i serdeczne.  Mogliśmy zobaczyć, jak 
wygląda prawdziwe życie mieszkańców wysp, poznać ich historie, wartości. Zapoznanie się z 
krajem umożliwiły różnorodne wycieczki do miast, nad jeziora, do zamków, opactw oraz 
muzeów, które swoimi wielobarwnymi walorami malowały piękny obraz Szkocji. 

 Pierwszego dnia, po wczesnym przylocie do Glasgow, mieliśmy  szansę zapoznać się z 
miastem — urokliwymi uliczkami, szarymi, starymi kamienicami oraz nieco 
współcześniejszymi witrynami sklepów czy gmachami budynków. Zwiedziliśmy Katedrę St 
Mungo oraz Necropolis, z którego rozciągała się piękna panorama miasta. Po czasie wolnym, 
podczas którego można było zapoznać się z klimatycznym miejscem, odwiedziliśmy Muzeum 
Transportu, a następnie Muzeum Kelvingrove, w którym zapoznaliśmy się z historią naturalną 
oraz wieloma obliczami sztuki przy akompaniamencie muzyki organowej.  

 5 września czekał nas rejs Falkirirk Wheel, czyli  konstrukcja śluz łączących kanał o 
różnicy dwudziestu czterech metrów. Po przepłynięciu akwenu oczarowani widokiem 
zielonych wzgórz oraz niewielkich miast w oddali, odwiedziliśmy rzeźby dwóch 
trzydziestometrowych głów mistycznych duchów wody —,,The Kelpies", autorstwa Andy'ego 
Scotta. Czym są jednak tytułowe kelpie? Według mitologii szkockiej owe bestie żyły w 
jeziorach i rzekach. Mogły przybierać formę pięknej kobiety lub szalonego konia. Rzeźby 
znajdują się nieopodal rzeki Carron, która podkreśla ich magiczny charakter. Są one również 
uhonorowaniem pracy koni, które ciągnęły barki wzdłuż kanałów od portu w Edynburgu aż do 
Glasgow.  

Następnie zobaczyliśmy  pole najważniejszej bitwy o niepodległość w historii Szkocji - 
Bannockburn. Mogliśmy zgłębić okoliczności wydarzenia, które bardzo znacząco wpływają na 
wielorakie aspekty kultury Szkotów. Niezależność oraz wolność to motywy, które stale 
funkcjonują w ich tradycji. Polu bitewnemu towarzyszy pomnik Roberta Bruce'a — dowódcy 
zwycięskiej bitwy, która przesądziła o przyszłości Szkocji. Następnie odwiedziliśmy Zamek w 
Stirling, gdzie poznaliśmy średniowieczną rzeczywistość, obyczaje oraz tradycję. Ów zamek był 
siedzibą wielu królów szkockich oraz przedmiotem starć wojennych.  

 Następnego dnia udaliśmy się do Inverness - miasta leżącego przy jeziorze Loch Ness, 
słynącym z wielu legend i mitów. Po półgodzinnym rejsie przez akwen przewodnik Andrew 
opowiedział nam historię zamku Urquhart - pięknych ruin położonych nad brzegiem jeziora. 
Po zwiedzaniu budowli oglądaliśmy zapierające dech w piersiach widoki regionu Highlands - 
górzystej północy Szkocji. 

 7 września zaczęliśmy dzień przejazdem do Edynburga — stolicy Szkocji leżącej przy 
Morzu Północnym. Zwiedziliśmy obszerny teren Zamku, który leży w centrum miasta, na 
szczycie skały wulkanicznej. W twierdzy można zobaczyć Klejnoty Królewskie, Kamień 
Przeznaczenia, Narodowe Muzeum Wojny, Kaplicę św. Małgorzaty czy Scottish National War 
Memorial. Ze wzgórza można było podziwiać piękną panoramę miasta. Obiekt przybliżył nam 
historię militarną kraju, zobaczyliśmy wiele sprzętu wojskowego, odznaczeń czy broni. 



Następnie przeszliśmy przez część Royal Mile — odcinka prowadzącego od zamku do Pałacu 
Holyrood.    

Kolejnym punktem wycieczki było Narodowe Muzeum Szkocji.  Budynek ma osiem pięter oraz  
piękny ogród na dachu. W Muzeum znajduje się masa wystaw oraz zabytków - każdy znajdzie 
coś dla siebie. Można poznać tam historię Szkocji, osiągnięcia kraju, świat przyrody, zobaczyć, 
jak ewoluowała nauka i technika, poznać kultury ze wszystkich stron świata, przyjrzeć się 
sztuce oraz modzie. 

Po wizycie w muzeum pojechaliśmy do pubu, gdzie uczyliśmy się tradycyjnego tańca 
szkockiego. 

 Kolejnego dnia powróciliśmy do Edynburga. Po przejściu drugiej części Royal Mile 
udaliśmy się do Holyroodhouse Palace - rezydencji monarchów brytyjskich w Szkocji. W pałacu 
zobaczyliśmy bogato zdobione pomieszczenia użytku codziennego, galerię portretów 
członków rodziny królewskiej oraz rozległe, urokliwe ogrody. Dzięki audioguide’om 
dowiedzieliśmy się wiele o posiadłości oraz jej mieszkańcach.  

Po wizycie w zamglonym Edynburgu dowiedzieliśmy się o śmierci Królowej Elżbiety II. 
Informacja była szokująca dla nas, jak i dla mieszkańców Wysp.  W radiu prowadzono specjalne 
audycje wspominające Królową, mające na celu uhonorowanie jej osoby. W telewizji 
brytyjskiej przez cały wieczór emitowano specjalne wydania programów, które również 
upamiętniały życie i działalność Elżbiety II.  

 9 września po zajęciach językowo-kulturowych w Tullibody Heritage Centre 
pojechaliśmy  do Pałacu Scone - miejsca, gdzie koronowani byli najwięksi władcy Szkocji, m.in. 
Robert I Bruce, Charles II oraz Makbet. Znajduje się tam kopia Kamienia Przeznaczenia, na 
którym władcy przywdziewali koronę.  Klimatyczny zamek otaczają piękne, rozległe ogrody, w 
których łatwo było się zgubić. Olśniewającą zieleń urozmaicały wolno chodzące pawie. 
Następnie odwiedziliśmy Opactwo Dunfermline- średniowieczny klasztor, w którym spoczywa 
wielu władców Szkocji, m.in. Robert Bruce czy Małgorzata Szkocka. 

 W sobotę rano odwiedziliśmy Doune Castle. Kręcono tam ,,Outlandera”, ,,Grę o tron” 
oraz film ,,Monty Python i Święty Graal”. Po zwiedzaniu planu filmowego oraz pięknej XIII-
wiecznej budowli w jednym powróciliśmy do Edynburga. W stolicy państwa zobaczyliśmy 
pomnik niedźwiedzia Wojtka, po czym korzystając z czasu wolnego, poznawaliśmy uroki nowej 
części miasta. 

 Ostatniego dnia w niedzielę, po wczesnej pobudce, przyjechaliśmy na lotnisko w 
Glasgow. Pożegnaliśmy się ze Szkocją, po czym wróciliśmy do Polski. 

 Wyjazd wywarł na nas duże wrażenie- pokazał nam inną kulturę, inne życie, można by 
rzec, inny świat. Serdeczność ludzi, których tam spotkaliśmy, na długo pozostanie w naszej 
pamięci, a malownicze pejzaże były przepięknym tłem dla wszystkich naszych nowych 
doświadczeń.  
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