Wycieczka uczniów BSIS do Dęblina i Lublina
27 października 2022 r. młodzież BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ
wzięła udział w wycieczce do Dęblina i Lublina. Wyjazd został
zorganizowany w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Część kosztów zostało pokrytych
ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.
W Dęblinie uczniowie zwiedzili Muzeum Sił Powietrznych. Poznali dzieje oręża polskiego.
Obejrzeli zabytki techniki lotniczej oraz nagromadzone pamiątki, dary od byłych żołnierzy,
kolekcjonerskie zbiory. Podziwiali główną wystawę, na której prezentowane są dokumenty, archiwalia,
mundury, oznaki lotnicze. Szczególnie wartościowym eksponatem Muzeum jest sztandar – relikwia
Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie z okresu II wojny światowej. Uczniowie z zainteresowaniem
przyjrzeli się również zrekonstruowanemu domkowi pilota z czasów „Bitwy o Anglię” oraz śladom
nawiązującym do symboliki słynnego Dywizjonu 303 i innych eskadr kościuszkowskich. Nie mniejszą
ciekawość młodych ludzi budziła plenerowa wystawa z bardzo dużą ilością zgromadzonych samolotów,
śmigłowców, przeciwlotniczych zestawów rakietowych i radiolokacyjnych, sprzętu zabezpieczającego
loty. Wśród prezentowanych konstrukcji znalazły się: Lim-2, Lim-5, Su-7BM, Mi-2, Su-20, TS-Bies,
Su-20R, MI-24D, Mi-8T, Mi-14PS, Su-22M4, MiG-23MF, MiG-21PFM, Ił-14P. Niewątpliwą
niespodzianką dla uczestników wyjazdu było wejście na pokład wybranych samolotów. Ponadto
młodzież miała okazję zajrzeć do rozległego hangaru i zobaczyć wystawę silników lotniczych - od
tłokowych po odrzutowe. W związku z tym, że placówka muzealna sąsiaduje ze słynną „Szkołą Orląt”
i 4. Skrzydłem Lotnictwa Szkoleniowego, zwiedzający obserwowali częste przeloty statków
powietrznych, a to dostarczało dodatkowych wrażeń.
Kolejnym punktem wycieczki był edukacyjny spacer po historycznym zespole architektonicznourbanistycznym Lublina. Poznawanie miasta rozpoczęło się prezentacją jego herbu. Następnie
uczniowie wysłuchali opowieści pani przewodnik o historii kamienic Starego Miasta, o miejscu
urodzenia Henryka Wieniawskiego, funkcjach gmachu Trybunału Koronnego. Wyobraźnię nastolatków
niebywale rozbudziła „Legenda o Czarciej Łapie”, tym bardziej że scena z tego ludowego podania
widnieje na fasadzie kamienicy nr 4. Młodzież obejrzała Wieżę Trynitarską, Bramę Grodzką oraz Bramę
Krakowską. Poznała dzieje „kamienia nieszczęścia”, głazu leżącego na skrzyżowaniu ulic Gruella
i Jezuickiej. Uczniowie podziwiali bryłę i wnętrza Archikatedry Lubelskiej, szczególnie iluzjonistyczną
polichromię. Wysłuchali wykładu na temat dziejów jednej z najstarszych budowli Lublina – Baszty
Gotyckiej. Zachwyt grupy wzbudziło także Krakowskie Przedmieście, przez długi czas miejsce to
stanowiło najważniejszy trakt komunikacyjny. Wielu uczestników wycieczki zakupiło, między innymi
na ulicy Kapucyńskiej, słynne w całej Polsce regionalne cebularze. Pobyt w urokliwym Lublinie
zakończyła wizyta na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Dodatkową atrakcję tego zabytku stanowiły
wiodące na wzgórze schody, które obecnie z inicjatywy malarza Leona Tarasewicza otrzymały nową
szatę graficzną. Zmieniły barwy na czerwono-zielone. Ta artystyczna prowokacja ma związek
z Festiwalem Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Open City”.
Po realizacji intensywnego programu zwiedzania młodzież Ekonomika wróciła do Staszowa.
Droga powrotna minęła bardzo szybko. Uczniowie postarali się, aby atmosfera wyjazdu do końca była
niepowtarzalna, dlatego każdą wolną chwilę umilali radosnym śpiewem i żartami.
EKONOMICZNYCH W STASZOWIE
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