Wycieczka do Warszawy 17-19 maja
W dniach od 17 do 19 maja br. grupa prawna, klasy II Lab, wybrała się na wycieczkę do Warszawy.
Podczas trzech intensywnych dni uczniowie i uczennice podążali "Śladami Powstania Warszawskiego".

W pierwszym dniu po przyjeździe i zakwaterowaniu w hostelu (i zjedzeniu pysznego obiadu ;-) odbyliśmy
historyczny spacer po Śródmieściu. Oczywiście na sam koniec spaceru, nie mogliśmy sobie odmówić wejścia na
taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki, skąd mogliśmy podziwiać panoramę stolicy, nieco "nadszarpniętą" przez
"drapacze chmur".
W drugim dniu odwiedziliśmy Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie na grobach "Zośki", "Alka" i "Rudego"
zapaliliśmy znicze. Uczciliśmy też pamięć Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i jego żony.
Następnie udaliśmy się na Aleję Szucha 25, do Mauzoleum Walki i Męczeństwa, gdzie zobaczyliśmy okryte
ponurą sławą cele zwane "tramwajami" i nie mniej "słynną" katownię.
Po smacznym obiedzie (a jakże), odpoczęliśmy w Łazienkach, gdzie razem z przewodniczącym parlamentu
Azerbejdżanu (i jego obstawą ;-) obejrzeliśmy Pałac Na Wodzie/Wyspie.
Wreszcie udaliśmy się na wieczorną eskapadę do Muzeum Powstania Warszawskiego.
W trzecim dniu będącym zwieńczeniem naszej wycieczki, wybraliśmy się na Stare Miasto. Przeszliśmy ulicą
Długą, na Plac Krasińskich, gdzie stoi pomnik Powstania Warszawskiego, weszliśmy do Katedry Polowej Wojska
Polskiego, po czym udaliśmy się na Podwale, do pomnika Małego Powstańca.
Stamtąd udaliśmy się na Zamek Królewski. Po zjedzeniu kolejnego pysznego obiadu, zeszliśmy na bulwar
Karskiego, gdzie beztrosko wygrzewaliśmy się na słońcu.
Niestety po południu nadszedł czas odjazdu. Pożegnaliśmy nasz przytulny i cichy hotel na Mokotowie i "całą
ekipą" pojechaliśmy do Centrum, skąd pociągiem dotarliśmy do Katowic.
Czy było warto? Tak, było warto. Poza tym wracamy do Warszawy jesienią br. więc to czego nie zdążyliśmy
obejrzeć, będzie na nas czekać ;-))
Dawid Madejski
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