
 

 

Młodzież EKONOMIKA  

zwiedziła Wrocław 

 

         Piękny Wrocław ma skomplikowaną historię i bogatą kulturę. Nic więc dziwnego, że odegrał istotną rolę  

w polskim kinie. Tu powstały między innymi filmy: Popiół i diament, Lalka, Pamiętnik znaleziony w Saragossie, 

80 milionów. Miasto było też inspiracją dla literatów. Pojawiło się w książkach Marka Krajewskiego,  

Olgi Tokarczuk, Piotra Siemiona.  

        Pod koniec listopada uczniowie staszowskiego Ekonomika mieli okazję poznać stolicę Dolnego Śląska nie tylko 

 z filmów i kart wymienionej literatury, ale również osobiście – uczestnicząc w szkolnej wycieczce, zorganizowanej  

w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę.  

        Podczas dwudniowego wyjazdu młodzież zobaczyła bardzo wiele zabytków. Najpierw odkrywała zakątki 

historycznego zespołu centrum miasta. Potem uczniowie zwiedzili Muzeum Narodowe we Wrocławiu.  Oczywisty 

podziw wzbudziła Panorama Racławicka. Niezwykle ciekawe zajęcia o dziejach Polski zaplanowano w Centrum 

Historii Zajezdnia. Spacerując po tym oryginalnym przystanku, nastolatki poznawały opowieści o powojennej historii 

wrocławian oraz o losach ludzi, którzy przybyli do miasta z różnych stron kraju, a szczególnie z Kresów Wschodnich. 

Wystawa okazała się pełna interaktywnych elementów, materiałów audio-video. Gospodarze nowatorskiego muzeum 

angażowali zwiedzających, umożliwiali im dotykanie eksponatów, zaglądanie do szuflad. Kolejną lekcją, ale tym razem 

z dziedziny nauk przyrodniczo-matematycznych, była wizyta w Hydropolis. To spektakularne centrum mieści się  

w XIX-wiecznym zbiorniku wody czystej. Informacje podawane są w sposób  innowacyjny, z przewagą formy 

multimedialnej. Młodzież zdobyła tam rozleglą wiedzę o: właściwościach fizycznych wody oraz mechanizmach 

dostarczania jej do kranów,  mgle, chmurach, deszczu, rzekach, roli H₂O w organizmie ludzkim i w składzie pokarmów, 

sposobach oczyszczania wody, najokazalszych budowlach wodnych w starożytności. Uczniowie  przeanalizowali 

działanie śruby Archimedesa, turbiny Herona, skafandra Klingerta. Uwagę zwróciła też akrylowa replika rzeźby 

Michała Anioła - Dawid. Nowoczesna kopia posągu posłużyła do zobrazowania ilości wody w ciele człowieka.  

W harmonogramie wycieczki znalazł się także punkt widokowy w SkyTower oraz prezentacja Hali Stulecia i jej 

otoczenia. Ponadto podczas przemieszczania się po mieście można było zobaczyć pomnik Bolesława Chrobrego, 

instalację Pociąg do nieba, symboliczne krasnale, gmach opery, fragmenty fosy. Niespodziankę dla uczniów 

przygotował też absolwent Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie, a obecny student Uniwersytetu Wrocławskiego 

- Bartłomiej. Spotkał się z uczestnikami wyjazdu i opowiedział o swojej ścieżce kształcenia. W drugim dniu pobytu we 

Wrocławiu nie mogło obejść się bez obejrzenia miejscowego stadionu. 30 listopada tematyka piłki nożnej była numerem 

jeden - reprezentacja Polski walczyła o awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. 

           Wrocław oczarował staszowian. Czas upłynął w okamgnieniu. Piękne wspomnienia oraz transmisja meczu 

Polska - Argentyna sprawiły, że droga powrotna minęła wszystkim tak szybko, jak szybko pokonywał swoje trasy 

legendarny kolarz - Ryszard Szurkowski, związany z Dolnym Śląskiem sportowy wzór dla wielu pokoleń. 
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