Wycieczka klas pierwszych gimnazjum
do Warszawy
W

dniu 8 grudnia 2015r. klasy pierwsze gimnazjum wraz

z wychowawcami: panią Dorotą Krynicką, panią Ewą Ścisłowską
i panią Agnieszką Łagodą odbyły podróż w pasjonujący świat
techniki. Celem wyjazdu było muzeum mieszczące się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
W ciągu 60 lat swojej działalności Muzeum Techniki zgromadziło wiele cennych eksponatów, przede
wszystkim: kolekcję motocykli ze słynnym "Sokołem", kolekcję odbiorników radiowych - głównie
pochodzących z krajowej produkcji, kolekcję instrumentów geodezyjnych, przyrządów techniki
biurowej czy mechanizmów grających. Niektóre z tych kolekcji są największe w kraju.

Przemierzaliśmy sale pełne niezwykłych eksponatów. Każdy z nich zawierał w sobie odrębną
historię, którą w interesujący sposób przybliżali nam nasi przewodnicy.
I tak oto dowiedzieliśmy się
wiele o rozwoju telefonii - od
wynalazku G. Bella i ręcznych central
telefonicznych do współczesnych
telefonów
przewodowych.
Podziwialiśmy
telegrafy
Morse'a
i Hughesa oraz najstarsze polskie
odbiorniki telewizyjne.
W kolejnej sali poznaliśmy
historię maszyn cyfrowych polskiej
i zachodniej
konstrukcji
oraz

z ogromnym
zaciekawieniem
śledziliśmy
zmiany, jakie zaszły w technice komputerowej.
W sali gospodarstwa domowego
przyjrzeliśmy się Marysi- pierwszej pralce
mechanicznej polskiej konstrukcji, pochodzącej
z lat 30-tych XX wieku oraz nieco młodszej
Frani- z lat 50-tych. Znajdowały się tam także
zabytkowe balie, tary, wyżymaczki, a także
magle i żelazka - na duszę i na węgiel drzewny.

Przechodząc przez korytarz górniczy,
poznaliśmy sposoby urabiania skał oraz
przyjrzeliśmy się dawnym i współczesnym
narzędziom górniczym, zabytkowym lampom
oraz środkom transportu.
Z
ogromnym
zainteresowaniem
młodzieży spotkały się zabytki motoryzacjibicykle, motocykle, samochody oraz modele
lokomotyw, statków, okrętów i samolotów.

W
astronomicznej
i astronautycznej
części
ekspozycji
obejrzeliśmy
teleskopy pochodzące z XIX
i XX wieku oraz modele
statków
kosmicznych
Sputnik, kabin załogowych
Apollo,
lądownika
księżycowego LM i promu
kosmiczny Columbia.

Duże wrażenie wywarła na nas diorama bitwy pod Waterloo (1815 r.), licząca 35 metrów
kwadratowych i składająca się blisko z 8 tysięcy figur, wykonana przez warszawską Pracownię
Mikromodelarstwa i Historii Wojskowej.

Wizyta w Muzeum Techniki i Przemysłu była niemal jak podróż w czasie. Podróż, która
uświadomiła nam, jak szybko rozwija się technologia i jak z pokolenia na pokolenie zmienia się świat
otaczających nas przedmiotów- telefonów, komputerów, pojazdów… Nie ulega zatem wątpliwości, że
pobyt w muzeum był niezwykle cennym doświadczeniem.

Dodatkową atrakcję wycieczki stanowił seans
filmowy w kinie w Jankach. Ponieważ był to wyjazd
mikołajkowy, wybraliśmy film pt. „Listy do M. 2”,
który nas zarówno rozbawił, jak i wzruszył.
Poczuliśmy też aurę zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia.
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