Wycieczka klasy IIa
Wpisany przez uczestnicy wycieczki

13 grudnia uczniowie klasy IIa wraz z opiekunami: p. Jolantą Cudziło - Abramczuk, p. Mileną
Nowaszewską i p. Martą Stelmach udali się na jednodniową wycieczkę do Warszawy.
Wycieczka miała charakter edukacyjno- rozrywkowo- kulturalny. Edukacyjnym i zarazem
najważniejszym elementem wycieczki było zwiedzanie Państwowego Muzeum Etnograficznego.
W związku z tym, iż nasza wycieczka miała miejsce tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w
Muzeum Etnograficznym wyświetlono nam film przygotowany przez pracowników Muzeum
o tradycji budowania i wystawiania szopek bożonarodzeniowych. Zwiedziliśmy również wystawę
o tematyce Bożego Narodzenia, a pani przewodnik opowiedziała nam o wielu zwyczajach
wigilijnych i bożonarodzeniowych mających miejsce w różnych regionach Polski. Domowe
obchody wigilii i Bożego Narodzenia, bogate w zwyczaje i obrzędy, przedstawione zostały w
zaaranżowanym XIX - wiecznym wnętrzu mieszkalnym - izbie wiejskiej z Pogórza
Rzeszowskiego, z tradycyjnym świątecznym przystrojem: snopami zbóż, słomą i sianem (na
urodzaj), gałązkami zielonymi i „jutką” zawieszoną u sufitu (na pomyślną wegetację roślin), z
oryginalnymi, wyłącznie polskimi ozdobami z opłatków oraz stołem nakrytym do wieczerzy.
Obejrzeliśmy charakterystyczne dla okresu świątecznego Bożego Narodzenia obchody
kolędnicze - oryginalny, wędrowny teatr ludowy (lalkowy i osobowy, aktorski) - prezentują
szopki kukiełkowe oraz szopki krakowskie o wyszukanej kolorystyce i architekturze, akcesoria
(kostiumy, maski) różnych grup i postaci kolędniczych: np. turonia, kozy, niedźwiedzia, ciekawe
maski beskidzkich „dziadów” noworocznych, zaaranżowane grupy „herodów”, i rzeszowskich
„drabów noworocznych”. Obejrzeliśmy również galerię polskiej sztuki ludowej oraz rękodzieło i
rzemiosło ludowe.

Po wspaniałej lekcji historii i kultury polskiej nastąpił punkt rozrywkowy wycieczki. W atmosferze
sportu i zdrowej rywalizacji rozegraliśmy turniej gry w kręgle w Centrum Rozrywki Hokus Pokus
na Bemowie, a następnie udaliśmy się na obiad.

O godzinie 18.00 udaliśmy się do teatru Kwadrat na pełen humoru spektakl,
pt. „Kiedy Harry poznał Sally”. Z przyjemnością obejrzeliśmy najpopularniejszą komedię
romantyczną we wspaniałej obsadzie aktorskiej, zabawną i wzruszającą opowieść o długo
rodzącej się miłości między dwojgiem ludzi. Była to kulturalna część wycieczki, która z
pewnością pozytywnie wpłynie na nasze następne spotkania ze sztuką teatralną. Do domu
wróciliśmy pełni pozytywnych wrażeń.
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