
  

„Jak przygoda, to tylko w Warszawie…” 

( Ludwik Starski) 

 

21.03.2018r. rozpoczęła się trzydniowa wycieczka do Warszawy dla uczniów 

klasy 5 „a” i 6 „a” Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie. 

Pobyt w stolicy dostarczył nam moc atrakcji. Wspólnie z przewodnikiem zwiedziliśmy m.in. 

Zamek Królewski, Łazienki, Starówkę, Muzeum Powstania Warszawskiego i Lotnisko 

Chopina. Zobaczyliśmy Grób Nieznanego Żołnierza w trakcie zmiany warty, Pomnik Małego 

Powstańca i Syrenki. Podziwialiśmy wiszące ogrody Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 

i panoramę Warszawy z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki. Niewątpliwie wiele 

przeżyć dostarczyło nam spotkanie w Sejmie z posłanką p. Krystyną Szumilas - knurowianką, 

która zasponsorowała przejazd wycieczki szkolnej i obiad w Restauracji Sejmowej. Dzięki 

przekazywanym informacjom nie tylko mogliśmy zobaczyć wszystkie miejsca ważne dla 

każdego Polaka, ale także zdobyliśmy rzetelną wiedzę również na temat pracy 

parlamentarzystów. Z kolei w gmachu budynku TVP zapoznaliśmy się z metodami pracy 

i realizacją programów telewizyjnych. Widzieliśmy ekipę pracowników telewizji polskiej 

uczestniczącą w przygotowaniu jednego z odcinków teleturnieju „Jaka to melodia?”. Ponadto 

mieliśmy możliwość zobaczenia transmisji pogodynki emitowanej w porannym paśmie TVP2 

„Pytanie na śniadanie”. Nawet mamy pamiątkowe zdjęcia z panią Aleksandrą Kostką – 

prezenterką pogody. Wielką atrakcją okazał się także przejazd warszawskim metrem do 

Centrum Nauki Kopernik, w którym uczniowie mogli poznawać wiedzę z różnych dziedzin 

nauki, na przykład poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych 

wystawach. Zwiedziliśmy również Stadion Narodowy z częścią podziemną i trasą obejmującą 

loże VIP. Jednak największe emocje budziła szatnia polskich piłkarzy, chłopcy koniecznie 

musieli usiąść na ławkach zarezerwowanych dla Roberta Lewandowskiego i Jakuba 

Błaszczykowskiego. W ostatnim dniu wycieczki wszyscy byliśmy zmęczeni, ale przede 

wszystkim pełni pozytywnych wrażeń. 

Będziemy niejednokrotnie wspominać wspólnie spędzony czas w stolicy ze względu 

na niezwykłe przeżycia, przyjazną atmosferę i atrakcyjny program wycieczki szkolnej 

zorganizowanej przez panią wicedyrektor Alinę Długosz. Dziękujemy opiekunom (paniom: 

Iwonie Maślance, Oldze Powiecka, Jolancie Mikołajczak oraz Alinie Długosz), 

przewodnikowi panu Marcinowi Smyczkowi i kierowcom towarzyszącym nam podczas  

trzydniowej podróży! 

 

Uczniowie MSP nr 9 w Knurowie 


