RUSZKOWIACY NA WYCIECZCE POD HASŁEM: STANISŁAW LEM, PRZYSZŁOŚĆ i
CENTRUM NAUKI KOPERNIK…

W ramach realizowanego przez Pułtuską Bibliotekę Publiczną im. J. Lelewela "Projektu
Lem" uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku zostali
zaproszeni na nieodpłatną wycieczkę do Warszawy. Grupa 24 uczniów wraz z dwojgiem
nauczycieli (wychowawcy: p. L. Foltyn i p. J. Druchniak) 9 września 2021r. zwiedziła
Centrum Nauki Kopernik. Czwartek okazał się bardzo udanym dniem.
Obejrzeliśmy ekspozycje stałe oraz interesujący film "Szybciej niż światło" w Planetarium.
Przez kilka godzin odkrywaliśmy niesamowitą przestrzeń Centrum Nauki. Zainspirowani do
obserwacji, możliwości doświadczania, zadawania pytań poszukiwaliśmy odpowiedzi na
nurtujące nas pytania i tym samym podziwialiśmy niesamowitą wyobraźnię twórczoartystyczną Stanisława Lema. Pisarz w swojej literackiej fantastyce ukazywał zjawiska
naukowe wyprzedzające z pewnością pierwszą połowę XX wieku.
Ważnym elementem realizowanego projektu edukacyjnego były ciekawe lekcje dotyczące
biografii i twórczości Stanisława Lema, przeprowadzone przez p. Annę Mitkowską w
Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. J. Lelewela, za które bardzo dziękujemy. W minionym
roku szkolnym, w maju i czerwcu, uczniowie Technikum Nr 1 uczestniczyli w cyklu zajęć o
Lemie. W lekcjach o ważnym twórcy literackim, pod opieką polonistów i wychowawców,
udział wzięli uczniowie z klas: I TL, II TLP (p. L. Foltyn), III TL (p. M. Jabłońska) i II TI (p.
Jarosław Druchniak).
Organizatorka wycieczki i inicjatorka „Projektu Lem”, p. A. Mitkowska, po wspaniałej uczcie
naukowej, zaprosiła wszystkich uczestników na obiad w restauracji na terenie obiektu
Centrum Nauki. Dzień był pełen wrażeń, a międzypokoleniowa grupa uczestników wróciła z
wycieczki zrelaksowana i zadowolona.
Uczestnicy wycieczki z „Ruszkowiaka” za aktywnie i ciekawie spędzony czas składają
podziękowania: organizatorce wyjazdu do Warszawy, pani Annie Mitkowskiej, Dyrektorowi
Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela pani Bożenie Potyraj oraz
Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych, p. Annie Kmiołek-Gizarze - za umożliwienie
skorzystania z wycieczki. Pozostałym uczestnikom wyjazdu do Warszawy, życzymy dużo
zdrowia i kolejnych udanych wycieczek w ramach projektów.
Uczniowie z klas III TLP i III TI z wychowawcami.
Fotorelacja z wyjazdu.

