
 
 

Klasa I A LO na wycieczce 
 
 
 
 
 

      Dzień 2 lutego z pewnością na długo zostanie w pamięci uczniów klasy IA LO. Tego 

bowiem dnia  wraz z wychowawcą p. Beatą Kotlarz oraz p. Lidią Kosatką wybrali się na 

wycieczkę integracyjną do Radomia.  

     Program wyjazdu był niezwykle bogaty. Zaczęliśmy od wizyty w Muzeum im. Jacka 

Malczewskiego, gdzie 

wzięliśmy udział w lekcji 

muzealnej na temat symboli 

w malarstwie Jacka 

Malczewskiego. Artysta ten 

był związany z ziemią 

radomską a muzeum 

dysponuje bogatą kolekcją 

jego dzieł. Mogliśmy 

podziwiać obrazy znane z 

podręczników, poznawać ich 

historię oraz bogatą 

symbolikę.   

Jacek Malczewski jest najznamienitszym przedstawicielem symbolizmu w malarstwie 

polskim. W muzeum prezentowane są najbardziej charakterystyczne dla twórczości artysty 

prace alegoryczno-symboliczne, do których należą najsłynniejsze: Zatruta studnia z chimerą, 

Autoportret z Muzą, Zatruta studnia z autoportretem. Znaczące miejsce na wystawie zajmują 

także portrety własne artysty, jak również jego najbliższych: rodziców, sióstr – Bronisławy i 

Heleny, żony oraz dzieci – Julii i Rafała. Części z nich towarzyszą postacie, lub sceny 

zaczerpnięte z mitologii starożytnej, które umieszczone w tle stanowią częsty element  

portretowej twórczości Malczewskiego. Uczniowie z uwagą wysłuchali ciekawostek 

dotyczących twórczości malarza i wykorzysując swoją wiedzę o mitologii, chętnie 

odpowiadali na pytania zadawane przez przewodnika. 
 
 



Kolejnym punktem wycieczki 

była wizyta w kręgielni. Po 

krótkim spacerze zaśnieżonymi 

ulicami miasta dotarliśmy do 

Galerii Rosa, gdzie miło 

spędziliśmy czas grając w 

kręgle. Zespołowym 

zmaganiom towarzyszyło 

mnóstwo śmiechu, okrzyków, 

dopingu…aż żal było opuszczać 

to miejsce. Niektórzy obiecali, 

że jeszcze tu wrócą (a może 

wybierzemy się na kolejn 

klasową wycieczkę?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnią atrakcją była wizyta w 

radomskim Multikinie, gdzie 

obejrzeliśmy film pt. „La La Land“. 

Jest to amerykański musical z 2016 

roku w reżyserii i na podstawie 

scenariusza Damiena Chazelle’a z 

Ryanem Goslingiem i Emmą Stone 

w rolach głównych. Film otrzymał 

nominację do Oscarów aż w 14 

kategoriach, zdobył także 7 Złotych 

Globów. Jest to wzruszająca, pełna ciepła i humoru opowieść o 

marzeniach i miłości. Dwójka głównych bohaterów to Sebastian 

i Mia, którzy marzą, by zmienić swoje życie. Mia pragnie zostać 

aktorką, Sebastian chce być muzykiem jazzowym i założyć 

własny klub. Ta para marzycieli odnajduje się i zakochuje, 

jednak ich związek przeżywa różne perypetie. Opowiedzianej 

historii towarzyszą świetna muzyka i choreografia, co sprawia, 

że film ogląda się z zapartym tchem.  

     Z wycieczki wróciliśmy późnym wieczorem i w świetnych 

humorach.  Szkoda, że takie wyjazdy nie zdarzają się co dzień. 

Uczniowie klasy IA 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Damien_Chazelle

