
Sprawozdanie z wycieczki klas VI do Warszawy. 

W środę po świętach tj. 19 kwietnia 2017 roku uczniowie klas VI naszej szkoły  wraz 

z opiekunkami  udali się na trzydniową wycieczkę do Warszawy. Grupa liczyła 31 osób. 

Wcześnie rano, bo o 5.45 zebraliśmy się przed halą sportową, by wyruszyć w kilkugodzinną 

podróż autokarową do naszej stolicy. Mimo, że to połowa kwietnia cała południowa Polska 

zasypana była śniegiem. Na szczęście Warszawy nie objęły opady śniegu, było chłodno ale 

słonecznie.  Zwiedzanie Warszawy rozpoczęliśmy od wizyty w Polskim Radiu. 

Zostaliśmy przywitani przez panią Agnieszkę Królikowską w Studio nr 1 im. Władysław 

Szpilmana. Opowiedziano nam o pracy w radiu, gdzie potrzebne jest posiadanie atutów takich 

jak: dobra dykcja, wiedza ogólna, refleks, wyczucie czasu, błyskotliwość, przyjemna dla ucha 

barwa głosu, ważne jest tez posługiwanie się piękną polszczyzną i pełne skupienie na 

wykonywanej pracy. Warto mieć na uwadze, aby nie tracić wątków podczas audycji. Polskie 

Radio publiczne ma cztery programy. W budynku, w którym się znajdowaliśmy (przy Al. 

Niepodległości) znajdują się program I, II i IV, program III ma swoją siedzibę przy ul. 

Myśliwieckiej. Po zakończeniu wycieczki „Sekrety Radia” podziękowaliśmy za przekazanie 

nam wartościowej wiedzy. Kolejnym punktem naszego programu był Pałac Kultury i Nauki. 

Wjechaliśmy windą na najwyższe piętro pałacu i przy bardzo dobrej widoczności 

podziwialiśmy panoramę Warszawy. Pełni wrażeń opuściliśmy Pałac i wybraliśmy się na 

zakupy do centrum handlowego Złote Tarasy. Tego dnia jechaliśmy metrem i zwiedzaliśmy 

również Stare Miasto, gdzie znajduje się Kolumna Zygmunta III Wazy. Od razu 

pomaszerowaliśmy pod Zamek Królewski. Podziwialiśmy piękno budynku, który został 

zbudowany w stylu barokowo - klasycystycznym. Potem powędrowaliśmy na ul. 

Świętojańską, gdzie mieści się Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela. Następnie 

pośpieszyliśmy na Rynek Starego Miasta. Po środku placu stoi pomnik Warszawskiej 

Syrenki. Niedaleko mieści się restauracja "Bazyliszek", nad wejściem której wisi podobizna 

potwora. Pani Przewodnik opowiedziała nam legendy, a później przeszliśmy przez ul. Piwną i 

Miodową. Niebawem znaleźliśmy się przy Barbakanie. Wracając obok Placu Defilad 

oglądaliśmy  Grób Nieznanego Żołnierza. Pełni wrażeń po pierwszym dniu w stolicy 

udaliśmy się do Ząbek, naszego miejsca noclegowego. 

Drugi dzień pobytu w Warszawie rozpoczęliśmy od Centrum Nauki Kopernik, 

niewątpliwie jednego z najważniejszych punktów naszej wycieczki. Jest to wspaniały ośrodek 

nauki, którego misją jest rozbudzanie ciekawości, wspomaganie samodzielnego poznawania 

świata i uczenia się. Wszyscy mogliśmy poznawać prawa nauki poprzez samodzielne 

przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Mieliśmy okazję własnoręcznie 

dokonywać wielu doświadczeń naukowych, zobaczyć na własne oczy mechanizmy 

funkcjonowania ludzkiego organizmu, urządzeń, wszechświata i wielu innych aspektów 

otaczającego nas świata. Następnie podziwialiśmy ogrody biblioteki Uniwersytetu 

Warszawskiego, znajdujące się na dachu budynku.  Tego dnia również mogliśmy cieszyć się z 

zakupów w Złotych Tarasach. Każdy dzień w stolicy był wypełniony atrakcjami. W 

godzinach popołudniowych byliśmy w Muzeum Powstania Warszawskiego. Pełni 

wzruszenia poznawaliśmy historię naszej stolicy. Jeszcze tego samego dnia, po smacznym 

obiedzie pojechaliśmy zwiedzić drugi, niezwykle ważny dla uczestników wycieczki obiekt- 

Stadion Narodowy. Jest wśród nas wielu kibiców piłki nożnej i wizyta na tym stadionie była 

spełnieniem ich marzeń. Gdy weszliśmy na trybuny i wspięliśmy się na sam ich szczyt, z góry 

podziwialiśmy ogrom tego obiektu. Naprawdę, robi wrażenie! Jeszcze tego dnia z okien 

autokaru, podziwialiśmy Warszawę nocą. Zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy do Ząbek 

ok godz. 22.  

http://zadane.pl/wypracowanie/Starozytna_Grecja_porzadki_architektoniczne-177


Trzeci dzień naszego pobytu w Warszawie również był udany. Od rana udaliśmy się na 

spacer po Łazienkach Królewskich. Robiliśmy wspólne zdjęcia przy pomniku Fryderyka 

Chopina. Na wszystkich największe wrażenie zrobił Teatr na Wyspie, a w szczególności 

półkolista widownia, scena położona na sztucznej wyspie i rząd kamiennych rzeźb, 

przedstawiających sławnych autorów dramatycznych. Uczestnicy wycieczki zachwycali sie 

także florą i fauną tego parku, do zdjęć "pozowały" nam przepiękne pawie i liczne wiewiórki. 

Po obiedzie w McDonalds pojechaliśmy, by podziwiać piękny Pałac i Park w Wilanowie,  a 

więc perły polskiego Baroku wzniesionej dla króla Jana III Sobieskiego. Piękny, obszerny, 

bogato zdobiony w każdej sali, przepełniony dziełami sztuki Pałac na każdym z nas wywarł 

nieziemskie wrażenie. To tutaj w przeszłości mieszkał wybitny polski król a zarazem hetman 

Jan III Sobieski. To stąd wyruszał on na wojnę do Wiednia. 

Następnie zwiedzaliśmy stolicę z okien autokaru: przejeżdżaliśmy Traktem Królewskim, 

m.in. Alejami Ujazdowskimi, zobaczyliśmy budynki ambasad, sejmu i senatu. 

 To był ostatni punkt programu naszej wycieczki, wróciliśmy do autokaru i 

wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Uważamy, że wycieczka była bardzo udana. 

Zobaczyliśmy wiele interesujących miejsc. Panowała miła atmosfera. Zrobiliśmy sporo 

pamiątkowych zdjęć. Pomimo zmęczenia oraz oszołomienia natłokiem wrażeń byliśmy 

zadowoleni. Mamy nadzieję, iż ponownie odwiedzimy to wspaniałe miasto. 
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