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Z inicjatywy rodziców i uczniów naszej szkoły w dniach 6-7.10.2016 r. zorganizowana została 
wycieczka do Warszawy.

  

Program wycieczki był bardzo bogaty i miał charakter edukacyjno-rekreacyjny. Głównym jej 
celem było wzbogacanie wiedzy o zabytkach kulturowych i historycznych naszej stolicy
Warszawy,  oraz poznawanie ciekawych zawodów. Pierwszego dnia uczniowie odbyli 
przejażdżkę Metrem, następnie wjechali na 30te piętro Pałacu Nauki i Kultury i z Tarasu
Widokowego obejrzeli wspaniałą panoramę miasta.  Następnie pod kierunkiem przewodnika
odbył się spacer Traktem Królewskim, gdzie uczniowie mogli podziwiać architekturę Starego
Miasta oraz poszerzyć swoją wiedzę o bohaterach walczących o wolność ojczyzny i ludziach
zasłużonych dla kraju i miasta Warszawy. Na trasie wędrówki oglądano pomniki: Adama
Mickiewicza, Bolesława Prusa, Mikołaja Kopernika, Księcia Józefa Poniatowskiego, Jana
Kilińskiego, Pomnik Małego Powstańca, upamiętniający bohaterskie dzieci biorące udział w
Powstaniu Warszawskim, Pomnik Powstania Warszawskiego, Grób Nieznanego Żołnierza.
Szczególne wrażenie na zwiedzających wywarł jeden z najnowocześniejszych współczesnych
obiektów Warszawy - Stadion Narodowy. Uczniowie zobaczyli stadion z bliska, zwiedzili trasę
piłkarza z szatni  na boisko. Pani przewodnik udzielała szczegółowych informacji na temat
miejsc, w których piłkarze  ubierają się, przygotowują do rozgrywek i odpoczywają.. Wieczorem,
wszyscy uczestnicy wycieczki korzystali z dwugodzinnej rekreacji w aquaparku.

  

 Drugiego dnia zwiedzili Sejm Rzeczypospolitej Polski, zobaczyli miejsce pracy naszych
parlamentarzystów, gdzie znajduje się fotel Marszałka Sejmu, Prezydenta, Premiera i innych
członków naszego rządu. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Lotniska im. Fryderyka
Chopina. Tutaj uczniowie spotkali się z Rzecznikiem Prasowym Lotniska, z którym
przeprowadzili wywiad na temat pracy rzecznika i innych ludzi zatrudnionych na lotnisku. Mogli
się dowiedzieć jakie kwalifikacje należy mieć, aby tu pracować. Dowiedzieli się, że poza
wykształceniem zawodowym, ważną rolę odgrywa znajomość języków obcych, zwłaszcza
języka angielskiego. Ponadto pracownik lotniska odbywa szereg szkoleń dodatkowych, które są
konieczne z powodu wprowadzania nowych technologii i innowacji. Następnie, z równie wielkim
zainteresowaniem zwiedzali Zamek Królewski - siedzibę królów oraz władz Rzeczpospolitej (od
VI wieku), miejsce uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1971 r. Dziś Zamek pełni rolę muzeum.
Obok Zamku znajduje się najstarszy i najwyższy świecki pomnik w Warszawie – Kolumna
Zygmunta III Wazy. Największą atrakcją była wizyta w Centrum Nauki Kopernik. Tutaj każdy z
uczniów mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Jest to jedno z niezwykłych miejsc w
Warszawie  i najnowocześniejsza instytucja naukowo-kulturalna w Europie. Dzięki
eksperymentom edukacyjnym uczniowie zdobywają wiedzę o tym jaki wpływ na nasze życie ma
współczesna nauka i technika . 
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 Wycieczka była przyjemna i ciekawa, sprzyjała integracji uczniów i nauczycieli, wpłynęła
pozytywnie na kształtowanie właściwych postaw, zdobywanie wiedzy o interesujących
zawodach oraz zabytkach kulturowych i historycznych naszej stolicy Warszawy.

  

  

Organizator: Stanisława Więcław

  

Opiekunowie wycieczki: Stanisława Więcław, Dorota Momot, Aneta Momot i Tomasz Lipian
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