Wycieczka klas drugich gimnazjum do
Warszawy
1 marca uczniowie klas drugich naszego
gimnazjum wraz ze swoimi wychowawczyniami:
p. Lidią Kosatką, p. Edytą Mydłowską, p. Katarzyną
Frączak-Bartuszek i p. Aleksandrą Jakubiak,
pojechali na kolejną już w tym roku szkolnym
wycieczkę. Po teatrze i muzeach przyszła kolej na
Centrum Nauki Kopernik i kino.
Warszawa przywitała nas piękną, słoneczną pogodą i siarczystym mrozem - gdy
wysiadaliśmy z autokaru pod Złotymi Tarasami, termometr wskazywał -12 stopni!
Dokładnie opatuleni ( nawet niektórzy chłopcy!)
szybciutko przeszliśmy do ciepłego wnętrza galerii,
gdzie na ostatnim piętrze, w kasie Multikina czekały
już na nas zarezerwowane wcześniej bilety. To
chyba pierwsza szkolna wycieczka, gdy wszyscy
jednogłośnie wybraliśmy jeden seans - film
Cudowny chłopak. To rozgrywająca się w znanej
nam z codziennego życia rzeczywistości szkolnej
historia 10-letniego chłopca. Auggie wskutek
wady genetycznej, mimo przebycia
kilkunastu różnych operacji, ma zdeformowaną twarz. Od dzieciństwa przebywa i uczy się
w domu, a poznajemy go w momencie, gdy wspólnie z rodzicami podejmuje decyzję o
pójściu do szkoły. Po raz pierwszy.
W klasie i szkole chłopiec
spotyka się z niechęcią, izolacją,
wyśmiewaniem. Koledzy i koleżanki
go nie rozumieją, nie akceptują.
Oceniają patrząc tylko i wyłącznie na
jego inną twarz. Mimo tego Auggie
nie poddaje się. Przeżywa chwile
załamania i rezygnacji, ale próbuje
udowodnić, że wartość człowieka nie
ogranicza się do jego wyglądu. Poznaje gorycz zawodu i piękno przyjaźni. Znaczenie
szczerości, odwagi i lojalności. Siłę rodziny i sens wytrwałości.
Piękny i mądry film. O tym, co w
życiu jest naprawdę ważne, co stanowi o
wartości człowieka. O odpowiedzialności,
lojalności i poszukiwaniu przyjaźni. O
trudnościach, jakie napotykamy z powodu
swojej inności. Bo przecież każdy z nas jest
takim
Auggie:
każdy
jest
inny,
niepowtarzalny a przez to wyjątkowy.

Film szczególnie ważny dla młodzieży w
wieku szkolnym, gdy tak łatwo przychodzi
ocenianie innych po zewnętrznych walorach
i cechach wyglądu. Dla młodych ludzi,

którzy sami potrzebują akceptacji i tolerancji - a często zapominają, by innych nimi
obdarzać.
Zupełnie odmiennych wrażeń dostarczył nam pobyt
w Centrum Nauki Kopernik. Tutaj wszystko kręciło się
wokół nauki, wiedzy, praw fizyki, doświadczeń i
eksperymentów. Pochłonięci odkrywaniem, sprawdzaniem,
szukaniem - nawet nie spostrzegliśmy się, kiedy trzeba
było wyruszyć w
drogę powrotną do
domu.
To
była
kolejna fajna wycieczka. Mądra, pouczająca i
wartościowa, a jednocześnie swobodna i wesoła.
Za kilka tygodni przyjdzie wiosna, zrobi się cieplej,
więc już planujemy kolejny wspólny wyjazd :)
Lubimy swoje towarzystwo i chętnie urozmaicamy
sobie naukę w szkole takimi wycieczkami, które
nie tylko są ciekawą odskocznią od codziennego rytmu lekcji, ale też dają nam kolejne
doświadczenia, przeżycia i okazje, by poznać coś nowego. Poszerzyć swoje horyzonty o
to, co dalekie - a czasem dostrzec to, co bliskie a przecież równie istotne.

