MIŁOŚNICY GDAŃSKA
Gdańsk jest
wspaniałym miastem z ponad 1000
letnią
tradycją.
Zachwyca pięknem
architektury. Jego
zabytki znane są
w całej Europie i
na świecie. Przechadzając się gdańską starówką odczuwamy
niepowtarzalny klimat i powiew historii.
Gdańsk jest również miastem, w którym zapoczątkowane
zostały ważne wydarzenia historyczne jak choćby wybuch
II wojny światowej na Westerplatte. Tutaj również rozpoczęły
się zmiany społeczno-polityczne: strajki w stoczni gdańskiej,
które przyczyniły się do upadku komunizmu w Polsce i w całym
bloku państw wschodnich.
Oprócz tego Gdańsk jest miastem atrakcyjnym pod względem turystycznym z powodu nadmorskiego położenia. Dzięki
temu mamy też dostęp do bałtyckiego skarbu – bursztynu.
W naszym mieście jest wiele sklepów z oryginalną biżuterią
z bursztynu. Odbywają się tu też największe na świecie Międzynarodowe Targi Bursztynu Amberif oraz Jarmark Dominikański.

Co roku Gdańsk
przyciąga wielu turystów, którzy przyjeżdżają podziwiać jego
piękne zabytki. Najbardziej znane, podziwiane przez turystów,
a
kochane
przez
mieszkańców to : Fontanna Neptuna, ul. Długa i Długi Targ, ul. Mariacka i Bazylika
Mariacka, Dwór Artusa, Złota i Zielona Brama, Żuraw Gdański,
kościoły św. Mikołaja i św. Katarzyny oraz Ratusz Staromiejski.
To co turyści podziwiają przez krótki czas wycieczki, my
gdańszczanie, możemy podziwiać na co dzień. To my jesteśmy
przede wszystkim miłośnikami Gdańska, gdyż widzimy jego
piękno i doceniamy znaczenie naszego miasta pod względem
historycznym, kulturowym, społeczno- politycznym i turystycznym.
W naszej szkole już
najmłodsi
uczniowie
uczestniczą w programie
Akademia Gdańskich Lwiątek, dzięki któremu poznają
historię Gdańska i jego
najważniejsze zabytki. Nasza szkoła uczestniczy w

lekcjach muzealnych organizowanych w Muzeum Bursztynu i
posiada tytuł Szkoła na Bursztynowym Szlaku. Prowadzony był
Klub Turystyki Rodzinnej, w ramach którego odbywały się spacery po Gdańsku z przewodnikiem. Mamy też klasę turystyczną,
która regularnie zwiedza
Gdańsk.
Wychowujemy
więc młodych miłośników
Gdańska, którzy swoje zamiłowanie i wiedzę zaniosą
w swoje środowisko domowe, lokalne, a potem w
dorosłe życie i przekażą z
pokolenia na pokolenie.
Kim
są
miłośnicy
Gdańska? To kochający je mieszkańcy i zauroczeni turyści. Kto
może zostać miłośnikiem Gdańska? My wszyscy – uczniowie i
ich rodzice oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

