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27 lutego 2020 roku uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunkami udali się na dwudniową
wycieczkę do Warszawy. Wyjazd ten był podsumowaniem realizowanego od kilku miesięcy
projektu grantowego
„Polski ZŁOTY ma sto lat”.
Grupa liczyła pięćdziesiąt cztery osoby: pięćdziesięcioro uczniów z klas IV, V i VI b oraz cztery
nauczycielki.

Wcześnie rano, bo o 5.40 zebraliśmy się na parkingu, by dziesięć minut później wyruszyć w
kilkugodzinną podróż autokarową do stolicy. Droga minęła nadzwyczaj szybko, a Warszawa
przywitała nas ładną pogodą.

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP z zajęciami
warsztatowymi dla klasy VI b, zaś dla klas IV i V zwiedzanie
Pałacu Kultury i Nauki
. Następnego dnia obiekty te odwiedziliśmy w odwrotnej kolejności.

Centrum Pieniądza NBP było bardzo ważnym elementem naszej wizyty w stolicy. Mogliśmy
bowiem pogłębić i ugruntować wiedzę zdobytą w czasie realizacji projektu
„Polski ZŁOTY ma sto lat”.
Teraz już wiemy, czym jest pieniądz, jaką przebył drogę i w jaki sposób pomaga nam w
codziennym życiu. W
Centrum Pieniądza
podobało nam się tym bardziej, że jest to miejsce popularyzujące wiedzę ekonomiczną przy
użyciu najnowocześniejszych technik multimedialnych.

W tym dniu kolejnym naszym celem był Zamek Królewski. Podziwialiśmy budynek, który
został zbudowany w stylu barokowo-klasycystycznym. Zwiedziliśmy część muzealną zamku,
gdzie dowiedzieliśmy się wiele na temat historii i odbudowy zniszczonego podczas wojny
obiektu. Po tak dużej dawce wiedzy mogliśmy pooddychać warszawskim powietrzem, gdyż z
naszą panią przewodnik udaliśmy się na półtoragodzinny spacer po Starym Mieście. Z
dziedzińca Zamku wspólnie powędrowaliśmy na tzw. „Górę Gnojną”. Dawniej znajdowało się
tam wysypisko śmieci, które częściowo zabierała
Wisła
. Teraz z tego miejsca roztacza się piękny widok na miasto. Następnie poszliśmy na Rynek
Starego Miasta, gdzie na środku placu stoi
pomnik Warszawskiej Syrenk
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i – obecnie otoczony lodowiskiem, na którym wolny czas spędzają warszawiacy. Idąc wąskimi
ulicami, min.
Piwną i Miodową
, znaleźliśmy się przy
Barbakanie.
Minęliśmy Kolumnę Zygmunta i zakończyliśmy zwiedzanie na wysokości
Arkad Kubickiego
.

Około godziny 18.00 pojechaliśmy do jednej z warszawskich restauracji, gdzie zjedliśmy pyszną
obiadokolację. W miejscu zakwaterowania byliśmy późno, bo po 20.00. Szybko
zregenerowaliśmy siły, by jeszcze wspólnie spędzić czas w przytulnych, hotelowych pokojach.

Drugiego dnia pobytu, po smacznym śniadaniu, ruszyliśmy na dalszy podbój stolicy.

Klasy IV i V rozpoczęły zwiedzanie od Centrum Pieniądza NBP, a klasa VI b od wizyty w Pała
cu Kultury i Nauki
- socrealistycznym wieżowcu , który powstał w miejscu znacznie zniszczonego w czasie II
wojny
Śródmieścia
Warszawy
. Choć jest przez warszawiaków nielubiany, stanowi niezaprzeczalny symbol stolicy.
Zwiedziliśmy tam kolejno pomieszczenia pałacowe, w których odbywają się obecnie liczne
wydarzenia kulturalne. Wyjechaliśmy też na 30 piętro, gdzie znajduje się taras widokowy.
Mogliśmy obejrzeć Warszawę z lotu ptaka. Pomimo niskiej temperatury, byliśmy zachwyceni.

Kolejnym ważnym miejscem, do którego dotarliśmy było Muzeum Historii Żydów Polskich
„POLIN”. Dzięki niesamowitym przewodnikom, w bardzo obrazowy sposób dowiedzieliśmy się
wielu nowych informacji o pochodzeniu, tradycjach, kulturze i religii Żydów.

Po smacznym obiedzie pojechaliśmy zwiedzić niezwykle ważny dla większości uczestników
wycieczki obiekt, czyli Stadion Narodowy. Jak się okazało, dla młodych kibiców piłki nożnej
wizyta w takim miejscu była spełnieniem ich marzeń. Gdy weszliśmy na trybuny i poszliśmy na
sam ich szczyt, podziwialiśmy wielkość tego obiektu. Naprawdę, Stadion zrobił na nas ogromne
wrażenie!
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To był ostatni punkt programu naszej wyprawy więc wróciliśmy do autokaru i około 19.00
wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. W Bachowicach na wszystkich uczniów czekali
stęsknieni rodzice, którzy mimo późnych godzin nocnych, osobiście odebrali swoje pociechy.

Uważamy, że wycieczka była bardzo udana. Zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc, które
wzbogaciły naszą wiedzę. Zrobiliśmy bardzo dużo zdjęć i pomimo zmęczenia, wróciliśmy
zadowoleni. Mamy nadzieję, że pojedziemy jeszcze do stolicy i odwiedzimy te miejsca, których
teraz nie mogliśmy zobaczyć. Warszawo – do zobaczenia!
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