Nagroda za zwycięstwo w konkursie na Najlepszą klasę w szkole
zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski ZSO
Dnia 19 maja klasy 3d gimnazjum i IC liceum z wychowawcami panią Beatą
Kotlarz i panią Anną Haraśną pojechały na wycieczkę do Warszawy. Ta atrakcja to
nagroda za zwycięstwo w konkursie na Najlepszą klasę w szkole zorganizowanym
przez Samorząd Uczniowski ZSO, którego opiekun pani Iwona Chmielewska także
nam towarzyszyła. Nasz sukces był podwójny. Dzięki wsparciu Pani Dyrektor
Jolanty Tomczyk, nie tylko byliśmy w kinie, co stanowiło nagrodę w konkursie,
ale mogliśmy także zwiedzić wystawę Titanic the Exhibition w Pałacu Kultury
i Nauki. Podzieleni na dwie grupy, prowadzeni przez przewodników,
wkroczyliśmy na pokład legendarnego statku.
Titanic, Olimpic i Gigantic to trzy liniowce, największe i najnowocześniejsze na
owe czasy. Pomysł na ich budowę zrodził się w 1907 roku w posiadłości lorda
Jamesa Pirsie, prezesa stoczni Harland And Wolff Ltd., który z J. Bruce Ismayem,
dyrektorem zarządzającym linii pasażerskiej White Star Line, zaplanował ich
budowę. Prace nad tymi luksusowymi parowcami, które miały być praktycznie
niezatapialne, ruszyły w 1909 roku. 15 kwietnia 1912 roku Titanic jednak poszedł
na dno. Zderzenie z górą lodową doprowadziło do katastrofy, a śmierć w odmętach
Atlantyku poniosło 1495 osób. Ponad 200 oryginalnych przedmiotów, które
mogliśmy zobaczyć to świadkowie tej tragedii. Dokumenty, zdjęcia, pamiętniki,
listy, notesy, przedmioty codziennego użytku, biżuteria, stroje to małe kawałeczki
historii życia ludzi, którzy wyruszyli w rejs pełni nadziei i wiary w lepszą
przyszłość, spełniając swoje marzenia lub kaprysy. Dla wielu to była ostatnia
podróż. Nam spotkanie z legendą przyniosło mnóstwo niezapomnianych wrażeń
pogłębionych ciekawymi opowieściami przewodników i możliwością dotknięcia
„góry lodowej”. Po zwiedzeniu wystawy udaliśmy się do kina w Jankach.
Filmy Dzień Matki (reż, G. Marshall) i Kapitan Ameryka: wojna bohaterów (reż.
A. Russo i J. Russo) znowu nas podzieliły. Oglądaliśmy wybrane produkcje,
bawiąc się doskonale. Po seansie udaliśmy się w drogę powrotną do domu. To była
naprawdę udana wycieczka.

Dziękujemy Pani Dyrektor Jolancie Tomczyk oraz opiekunom Samorządu
Uczniowskiego: p. Jolancie Pawłowskiej, p. Agnieszce Łagodzie, p. Iwonie
Chmielewskiej oraz p. Pawłowi Kowalskiemu za umożliwienie nam tego wyjazdu
i dostarczenie niezwykłych wrażeń.
Uczniowie i wychowawcy

