WYCIECZKA DO WARSZAWY
Unia Europejska jest gospodarczo-politycznym związkiem demokratycznych państw europejskich,
który daje wiele korzyści. Dzięki niej promuje się ekonomiczny i społeczny postęp poprzez
zacieśnianie współpracy, prowadzi wspólną politykę zagraniczną, dąży do stworzenia obywatelstwa
europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty, ujednolica strukturę gospodarczą
krajów członkowskich oraz polepsza standardy życia. To właśnie z jej funduszy mogliśmy wybrać się
na bezpłatną wycieczkę do naszej pięknej stolicy. Miała ona miejsce 27 czerwca 2014 roku. Nieco
zaspani stawiliśmy się na zbiórkę (5.30). Spotkała nas tam miła niespodzianka, a mianowicie „paczka
niespodzianka”, którą dostał każdy członek wyprawy. Znajdował się w niej prowiant i coś na poprawę
humoru- słodycze! Zadowoleni ruszyliśmy ku Warszawie. Wraz z naszymi opiekunami (P. Beata
Guziejko, P. Agnieszka Szarkowska, P. Janusz Mydlarz) wymienialiśmy opinie na temat wyglądu
miasta. Tuż pod Warszawą głos zabrała Pani Agnieszka, która przypomniała nam o zasadach
kulturalnego zachowania w Centrum Nauki „Kopernik”. Wzięliśmy je sobie do serca i ruszyliśmy
do „Kopernika”. Było tam wspaniale! Widzieliśmy wiele wystaw m. in. „Wszystko gra”, „Świat
w ruchu”, „Człowiek i środowisko”, „Strefa światła”, „Korzenie cywilizacji”, czy „Re: Generacja”.
Każda z nich przedstawiała odmienny obszar ludzkiego poznania, fizyki, czy zjawisk przyrody.
Dowiedzieliśmy się na czym polega działanie wahadła Foulcaulta oraz co to jest Wstęga Möbiusa.
Wcieliliśmy się m.in. w rolę fakira kładąc się na kolczastym łożu. Rozegraliśmy jednoosobowy mecz
piłką utrzymywaną w górze pędem powietrza oraz zrobiliśmy sobie kilka testów personalnych.
O jedenastej wybraliśmy się do Planetarium Niebo Kopernika, gdzie obejrzeliśmy wyjątkowe filmy
2D i 3D oraz przyjrzeliśmy się gwiazdom. Niesamowite przeżycie! O trzynastej przyszedł czas na
obiad. Posileni, mogliśmy zwiedzić Galerię „Złote Tarasy”. Kupiliśmy tam wiele rzeczy (niekoniecznie
potrzebnych), a niektórzy odwiedzili Multikino. O dziewiętnastej rozpoczął się spektakl w teatrze
Buffo pt. Metro. Byliśmy zachwyceni tym niecodziennym widowiskiem, które pozostanie w nas na
długo. Pełni wrażeń wróciliśmy do Choroszczy po północy. To była na prawdę wspaniała przygoda!
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