
    Sprawozdanie z wyjazdu KN „Continents” do Meksyku i Kanady w terminie                   

                                                     17.10.14 – 01.11.14 

    Z powodu całkowitego braku zainteresowania wyjazdem do Meksyku i Kanady naszych aktualnych 

studentów i to pomimo bardzo wysokiego dofinansowania ( wystarczało zapłacić za bilety lotnicze tj. 

tylko 4500 zł za pięć przelotów rejsowych z wyżywieniem najlepszymi liniami europejskimi i 

kanadyjskimi). Grupa wyjazdowa liczyła tylko trzy osoby tj. Opiekun KN „Continents” doc. dr Henryk 

Legienis oraz dwie absolwentki naszej Uczelni tj. Pani Magda Piotrowska oraz Pani Małgorzata Karaś. 

Wylot do Monachium nastąpił w dniu 17.10.14 skąd przed północą odlecieliśmy bezpośrednio do 

Meksyku. W Meksyku zrealizowaliśmy następujący program: 

- zwiedzenie i uczestnictwo we Mszy św. W Sanktuarium MB Guadelupe – jednego z czterech 

najważniejszych na świecie, 

- City Tour po mieście Meksyk odkrytym autobusem oraz zwiedzanie miasta pieszo i metrem, 

- słynne kwiatowe kanały  w Xochimilco , gdzie pływaliśmy przez godzinę olbrzymią kolorową łodzią 

oraz wysłuchaliśmy koncertu Mariachi czyli miejscowych muzyków, 

- zwiedzenie Teotihuacan z największymi w Meksyku piramidami Słońca oraz Księżyca. 

Po kilku dniach spędzonych w Meksyku wyjechaliśmy do słynnego jeszcze z czasów średniowiecza 

miasta Taxco gdzie zwiedziliśmy podobno najpiękniejszą w całej Ameryce  Płd. Barokową katedrę 

oraz zwiedziliśmy liczne sklepy ze srebrem. Ponad to w centrum Taxco na rynku można było tanio 

kupić bardzo ciekawe wyroby rzemieślnicze z Meksyku. 

Po pobycie w Taxco wyjechaliśmy do Tolucy czyli bazy wypadowej na wulkan Nevado de Toluca. Do 

wulkanu dojechaliśmy wynajętym samochodem za 1200 Peso tj. ponad 80 km w obie strony z 

czekaniem na nas ok. czterech godzin za niecałe 100 USD. Po przyjeździe pod wulkan odbyliśmy 

trekking do dwóch jezior kraterowych tj. Laguna del  Luna i wyżej położonego Laguna del Sol. Ponad 

to Opiekun Koła oraz Kierownik grupy kanadyjskiej wspięli się dodatkowo po krawędzi krateru około 

150 m powyżej Laguna del Sol. 

Wylot do Toronto w Kanadzie nastąpił w dniu 26.10.14 a w Toronto zrealizowaliśmy następujący 

program: 

- zwiedzanie etnicznych dzielnic Toronto oraz wjazd na wieżę telewizyjną CN Tower z której roztacza 

się wspaniała panorama na Toronto i okolice i która ma dodatkowo szklaną podłogę i obrotową 

panoramiczną restaurację. Drugim istotnym elementem pobytu w Toronto był wyjazd nad wodospad 

Niagara, panorama wodospadu z 33 piętra nowego Hotelu Hilton oraz przejazd samochodem wzdłuż 

rzeki Niagara przy okazji którego zwiedziliśmy stary zabytkowy fort z okresu wojny amerykańskiej 

oraz byliśmy na degustacji wina w jednej z licznych na tym terenie winiarni. 

Wylot do Warszawy przez Zurych nastąpił w dniu 31.10.14 roku. 

                                                                                               Opiekun KN „Continents” 

                                                                                            Doc. dr Henryk Legienis 


