
Wycieczka klas pierwszych 

gimnazjum  

Uczniowie klas pierwszych 

gimnazjum wybrali się  

na wycieczkę do Warszawy 

 

          

27 października okazał się wymarzonym dniem na 

podróż – już od samego rana towarzyszyło nam słońce i rześkie 

powietrze Radośni i podekscytowani pierwszym wspólnym 

wyjazdem wyruszyliśmy z Mogielnicy do Warszawy.  

Wielką radość sprawił nam spacer po jesiennym parku oraz zwiedzanie 

wystawy plenerowej przed gmachem Muzeum Wojska Polskiego. Unikatowa 

kolekcja uzbrojenia z okresu od XV do XX w. – artyleria, sprzęt pancerny,   

morski, a także samoloty, śmigłowce i broń rakietowa –  przyciągnęły uwagę 

wszystkich uczniów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niezwykłą przygodą okazała się wizyta  

w Muzeum Narodowym. Wielu z nas przeżyło swoje 

pierwsze spotkanie z prawdziwą sztuką w tak wielu odsłonach. Byliśmy zachwyceni 

informacją, że możemy fotografować wszystko, co przypadnie nam do gustu Mogliśmy 

więc zabrać ze sobą chociaż namiastkę dzieł mistrzów minionych epok. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Warto dodać, iż pierwszoklasiści wzięli aktywny udział w dwóch interesujących 

lekcjach muzealnych: Od egipskiej świątyni do arabskiej twierdzy oraz XIX wiek.  

W poszukiwaniu nowoczesności. Pierwsza z nich przeniosła nas w rejon północnego 

Sudanu, do odkrytej przez polskich archeologów katedry Faras i ujawniła wiele 

fascynujących informacji o życiu codziennym mieszkańców starożytnej 

miejscowości. Druga natomiast ukazała nam kierunki w sztuce XIX wieku jako wyraz 

dynamicznych procesów, które doprowadziły do ukształtowania się nowoczesności. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Po atrakcjach, jakie zaproponowało nam Muzeum 

Narodowe, udaliśmy się do kina Cinema City w Jankach  

na spotkanie z X muzą. Miłośnicy tajemnic i zagadek wybrali 

się na thriller  pt. Inferno w reżyserii Rona Howarda,  

z Tomem Hanksem w roli 

głównej. Zwolennicy rozrywki  

z uśmiechem udali się   

na komedię kryminalną  

Jareda Hessa pt. Asy bez klasy, w 

której zagrali m. in. Zach Galifianakis i Owen Wilson.  

Nasze wychowawczynie – p. Edyta Mydłowska (1a),  

p. Katarzyna Frączak-Bartuszek (1b), p. Aleksandra Jakubiak 

(1c), p. Lidia Kosatka (1 d) – zadbały o to, abyśmy cali, 

zdrowi, najedzeni i zadowoleni wrócili do domu.  

Dziękujemy! Już dziś myślimy o kolejnej, pełnej atrakcji wycieczce Mamy wiele 

pomysłów! Wierzymy, że wiele z nich uda się zrealizować 
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