UCZNIOWIE EKONOMIKA
ODWIEDZILI WARSZAWĘ I KRAKÓW
Początek listopada bieżącego roku był niezwykle słoneczny. Ze sprzyjającej aury skorzystali uczniowie Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Staszowie i udali się na dwie wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę” – do Warszawy
i Krakowa.
3 listopada młodzież klas drugich zwiedziła Warszawę. Podziwiała zabytki Starego Miasta, między innymi:
Zamek Królewski, kolumnę Zygmunta III Wazy, pomnik Syrenki, domy kanoników. Uczniowie przespacerowali się
Krakowskim Przedmieściem. Studiowali klasycystyczne elementy zabudowy Nowego Świata. Wysłuchali wykładu na
temat Alei Ujazdowskich, a także Wilanowa. Bardzo ważny punkt programu to Muzeum Powstania Warszawskiego.
Tam, pod merytoryczną opieką pani przewodnik, została przeprowadzona lekcja historii. W Parku Wolności młodzież
obejrzała plenerową wystawę. Szczególną uwagę zwróciła na schron Ringstang, replikę wozu pancernego „Kubuś”,
pozostałości pomnika księcia Józefa Poniatowskiego, dzwon „Monter”, „Mur Pamięci”. Uczniowie poznali dzieje
powstania - okoliczności wybuchu, przebieg i skutki. Zdobyli informacje o ludziach oraz przedmiotach związanych
z 63 dniami polskiego heroizmu. Plan jesiennego wyjazdu wzbogacono jeszcze o dodatkowy obszar, który przybrał
formę spotkania w Muzeum Historii Żydów Polskich. Tu młodzi staszowianie poszerzyli wiedzę o społeczności
żydowskiej - o jej wkładzie w rozwój polskiej kultury, nauki, gospodarki. Największe zainteresowanie wzbudziły
multimedialne makiety, tematyczne galerie, zrekonstruowane sklepienie i bima synagogi w Gwoźdźcu. Jednodniowy
pobyt w stolicy uświadomił uczniom, że źródła historyczne silnie łączą minione czasy ze współczesnością – stanowią
„pomost”. Ślady te są dowodem bogactwa dziedzictwa kulturowego naszego kraju.
Ostatni dzień tygodnia upłynął nie mniej ciekawie. Tym razem pierwszoklasiści pojechali do Krakowa.
Zwiedzili historyczny zespół miasta. Wysłuchali wykładu o dziejach grodu Kraka. Wiedzę teoretyczną uzupełniali
metodą poglądową. Obejrzeli znane turystom miejsca, takie jak: Wawel, ulica Kanoniczna i Grodzka, Collegium Maius,
Sukiennice, kościół Mariacki, kamienice Starego Miasta, Brama Floriańska, Barbakan, plac Matejki. Po zdobyciu
informacji z zakresu historii przyszedł również czas na poszerzenie podstaw z nauk ścisłych. Takiemu kierunkowi
służyła wizyta w Muzeum Inżynierii i Techniki, którego częścią jest również Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema.
Tam uczniowie poznali przeszłość transportu publicznego. Zwiedzili wystawę „Tramwaje Wawrzyńca” (w tym wagon
typu C z roku 1926, tramwaj konny, wagon silnikowy). Następnie młodzież wzięła udział w warsztatach, na których
wykorzystywano metodę „burzy mózgów”, quizy oraz zasadę storytellingu. Niekonwencjonalną formą nauki okazała
się możliwość „zagrania” przez uczniów roli motorniczego. Część osób miała okazję usiąść w fotelu symulatora
krakowskiego tramwaju GT8S, a część mogła spróbować swoich sił – przestawiając zwrotnicę. Dzięki uczestnictwu
w zajęciach uczniowie utrwalili wiedzę z fizyki na temat sposobów zwiększenia tarcia podczas ruchu, poznali
techniczne konstrukcje. Wyjazd do Krakowa był formą łączenia różnych dziedzin nauki. Po raz kolejny potwierdziła
się teoria, że uczniowie najchętniej poznają treści humanistyczne i nauki matematyczno-przyrodnicze poprzez działanie,
obserwowanie, dyskutowanie.
Podsumowaniem atmosfery obu wycieczek i zachętą do ponownego odwiedzenia miast niech będą fragmenty
dwóch piosenek – Czesława Niemena „Warszawski sen” oraz Marka Grechuty i zespołu Myslovitz „Kraków”:
„Warszawski sen”
Gdybyś ujrzeć chciał
Nadwiślański świt
Już dziś wyruszaj ze mną tam
Zobaczysz, jak
Przywita pięknie nas
Warszawski dzień
Zobaczysz, jak
Przywita pięknie nas
Warszawski dzień
Warszawski dzień!

„Kraków”
Kraków, hejnał gra
Tak wita mnie
Patrzy na mnie jakby wiedział, że
Wracam po to, by
Choć na kilka chwil
Zamknąć oczy i
Móc uwierzyć, że
Znów widzę Cię
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