
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” 

(Jan Sariusz Zamoyski) 

 

WYCIECZKA DO KANCELARII PREZYDENTA I PARLAMENTU 

 

20 czerwca 2016 roku uczniowie naszej szkoły wraz z Panią Dyrektor, wicedyrektor oraz 

opiekunami: Kingą Zarychtą – Rek, Anną Piwnik i Pawłem Rekiem odbyli  wycieczkę do Warszawy, 

by  zwiedzid Kancelarię Prezydenta i Parlament.  

Na początek, tuż po godzinie 10,  weszliśmy do Gmachu Parlamentu Rzeczypospolitej 

Polskiej. Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od sali posiedzeo Senatu. Następnie w swoim gabinecie 

przyjął nas Pan Wicemarszałek Joachim Brudzioski. Spotkanie to było niezapomnianym przeżyciem 

dla każdego z uczestników. Pan Marszałek obdarował nas prezentami, dużą ilością cukierków                   

i zaprosił na kolejną wizytę, jeśli tylko będziemy w Warszawie. Po spotkaniu ruszyliśmy w dalszą 

drogę zwiedzania. Tym razem poszliśmy na salę posiedzeo Sejmu. Tam Pan przewodnik - Andrzej 

Lis opowiedział nam historię Sejmu i omówił drogę legislacyjną ustaw. Po zwiedzaniu sali 

posiedzeo, mieliśmy czas na krótką zadumę i modlitwę w Kaplicy Sejmowej. Na koniec zrobiliśmy 

sobie pamiątkowe zdjęcia i udaliśmy się do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tam 

mogliśmy na żywo zobaczyd miejsca, po których przechadza się Prezydent i ważne osobistości 

świata. Obejrzeliśmy wiele ciekawych sal, w których na ścianach wisiało mnóstwo pięknych dzieł 

sztuki. Na zakooczenie wręczyliśmy Pani Przewodnik pamiątkę dla Pana Prezydenta od 

społeczności naszego Ośrodka. Po zwiedzaniu Pałacu Prezydenckiego poszliśmy na mały spacer na 

Starówkę, skąd mogliśmy podziwiad górujący za Wisłą Stadion Narodowy. 

W drodze powrotnej obowiązkowym punktem kooczącej się wycieczki musiał byd Mc 

Donald’s,  gdzie wszyscy wspólnie przy jednym dużym stole zjedliśmy obiad. 

To były niezapomniane chwile dla nas wszystkich. Mamy nadzieję, że za rok też odwiedzimy 

naszą stolicę, w której jest jeszcze wiele ciekawych miejsc do zwiedzania.  

Zatem wszyscy mówimy Warszawie do zobaczenia za rok… 

Elżbieta Fałek – Dyrektor  

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

Beata Bartosik – wicedyrektor 

Kinga Zarychta – Rek – opiekun wycieczki 

Anna Piwnik – opiekun wycieczki 

Paweł Rek – kierownik wycieczki 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


