Klasa III B gimnazjum w Warszawie!!!
Dnia 23 listopada 2018 roku zebraliśmy się na dworcu PKP
w Białymstoku, aby pod opieką nauczycieli: Joanny Gaweł
i Mariusza Sawickiego udad się na długo wyczekiwaną
wycieczkę do Warszawy. Podróż pociągiem była przyjemna
i krótka, po 2 godzinach i 20 minutach byliśmy na miejscu!

Kiedy wyszliśmy z podziemi Dworca Centralnego, zobaczyliśmy Pałac
Kultury i Nauki w niezwykłej aurze, a mianowicie we mgle. A do tego jeszcze,
już na samym początku zostaliśmy zaskoczeni przez naszego wychowawcę.
Otóż wpadł na genialny pomysł, aby pobawid się w grę ,,Geocaching”, która
polegała na tym, że za pomocą aplikacji mieliśmy znaleźd specjalną
skrzyneczkę z niespodzianką. Szukanie jej w dziuplach drzew sprawiło frajdę.
Już na samym początku zintegrowało klasę i wprawiło nas w dobre humory.
Następnie pojechaliśmy metrem zobaczyd pomnik Mikołaja Kopernika,
o którym(jak przypomniała nam pani Asia) była mowa w omawianej
w drugiej klasie gimnazjum lekturze pt. ,,Kamienie na Szaniec”. Oprócz
pomnika zobaczyliśmy również Kościół Świętego Krzyża, w którym znajduje się
serce Fryderyka Chopina.

Kolejnym punktem programu było Centrum Nauki Kopernika. Znajdowało się tam wiele stanowisk
doświadczalnych i narzędzi, które poszerzyły naszą wiedzę i pomogły wyjaśnid wiele niezrozumiałych
dotąd zjawisk. Dowiedzieliśmy się, jak powstaje tornado, co się dzieje podczas trzęsienia ziemi,
mogliśmy również samodzielnie wyprodukowad prąd elektryczny.

Po spędzonym czasie w tym niesamowitym miejscu, udaliśmy się
do Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam mieliśmy możliwośd
obejrzenia ciekawych filmów, widzieliśmy, jak wyglądała zrujnowana
Warszawa. Dowiedzieliśmy się, że 1 września 1939 roku w Warszawie
mieszkało 1,3 mln osób, 1 sierpnia 1944 roku ludzi było już 900 tys., a po
upadku Powstania Warszawskiego tylko około 1000.W muzeum
zobaczyliśmy również prawdziwy samolot, stroje oraz zabawki z czasów
wojny. Największą atrakcją było gromadzenie kartek z kalendarza
z poszczególnymi dniami Powstania Warszawskiego.

Następnie spotkaliśmy się z przewodnikiem panem Łukaszem, który oprowadził nas po
nieznanych miejscach Warszawy. Z opowieści pana Łukasza, zapamiętaliśmy bardzo ciekawą historię
o znanej polskiej noblistce Marii Skłodowskiej-Curie, na cześd której w hotelu Bristol zorganizowano
przyjęcie, kiedy wróciła z drugą nagrodą Nobla. Zamiast świętowad wygraną, rozwiązywała równanie
chemiczne, z którym nie mogła poradzid sobie od kilku dni. Właśnie na balu je rozwiązała!
Przewodnik pokazał nam również dom poety - księdza Jana Twardowskiego i klasztor sióstr Wizytek
i wiele, wiele… innych ciekawych atrakcji. Po wędrówce zmęczeni, udaliśmy się na pociąg i wróciliśmy
szczęśliwie do swoich domów.

Wycieczka na długo zostanie w naszej pamięci! Dziękujemy naszemu Wychowawcy za
zorganizowanie tak wspaniałej wyprawy!
Amelia Szumska

