Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Wycieczka klasy 2THL do Warszawy w dniach 13.02.2020r. –
14.02.2020r.
W czwartek 13 lutego 2020 roku wczesnym rankiem rozpoczęła się wycieczka
uczniów klasy 2THL do Warszawy. W dwudniową podróż młodzież wyruszyła pod opieką
wychowawcy klasy p. Katarzyny Marcinek i opiekunów: p. Anny Fara oraz p. Piotra Marcinka.
W planie wycieczki oprócz zwiedzania stolicy Polski znalazła się także wizyta w
Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Wdrożeniowym NABOR w Kraśniku Lubelskim, które
powstało na terenach dawnej Fabryki Łożysk Tocznych Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Uczniowie klasy 2THL zostali przyjęci przez właściciela firmy p. Władysława
Naborczyka, który osobiście oprowadził ich po swoim przedsiębiorstwie. Młodzież miała okazję
zapoznad się z procesem produkcji elastomerów, obróbką skrawania i obróbką plastyczną
wyrobów metalowych. Uczniowie zobaczyli także jak funkcjonuje dział jakości, zostali
zapoznani z procedurami jakościowymi ISO, a także FOD i BHP, które bardzo restrykcyjnie
przestrzegane są w firmie, szczególnie dla wyrobów produkowanych dla przedsiębiorstw
lotniczych takich jak Boeing, Airbus, czy Gulfstream,
Firma NABOR jest także
przedsiębiorstwem
konstrukcyjnowdrożeniowym, dlatego opracowuje
nowe produkty. Jednym z nich jest
elektryczny gokart, nad którym obecnie
pracują technolodzy firmy. Produkt ten
wzbudził szczególne zainteresowanie
wszystkich uczniów.
W lekcji dla młodzieży
przygotowanej w sali konferencyjnej,
właściciel firmy podkreślał, że najważniejsza we współpracy z klientem jest wysoka jakośd
oferowanych produktów, dbałośd o klienta, terminowośd dostaw oraz możliwośd tworzenia
własnych konstrukcji pod zamówienia indywidualne. Zachęcał także młodzież do zdobywania
wykształcenia i korzystania z różnych form doskonalących umiejętności zawodowe. Podkreślał,
że pracodawcy w Polsce czekają na zdolną młodzież, która chce się rozwijad zawodowo i
podjąd pracę w naszym kraju.
Myślę, że była to bardzo cenna lekcja zarówno dla uczniów uczących się zawodu
technik logistyk, jak i technik handlowiec. Uczniowie mieli możliwośd skonfrontowania swojej
wiedzy teoretycznej zdobytej na lekcjach z praktyką, a także zrozumied jak ważna jest wiedza i
umiejętnośd obsługiwania nowoczesnych urządzeo sterowanych komputerowo.
Z Kraśnika wyruszyliśmy do Warszawy. W pierwszym dniu wycieczki uczniowie klasy
2THL późnym popołudniem zwiedzali także Pałac Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie i
przepięknie oświetlone Królewskie Ogrody. Wspaniałe iluminacje świetlne, cudowna muzyka
Straussa i Czajkowskiego wprowadziły uczestników wycieczki w bajkowy świat marzeo.
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Drugi dzieo obfitował w intensywne zwiedzanie. Najpierw udaliśmy się do Muzeum
Powstania Warszawskiego. Ponad dwugodzinna trudna lekcja historii o losie Warszawy i
Warszawiaków podczas II Wojny Światowej, wywarła na uczniach bardzo duże wrażenie.
Młodzież w ogromnym skupieniu słuchała opowiadania przewodników, zbierała materiały
dydaktyczne, przechodziła przez warszawskie kanały i oglądała film pt. „Miasto ruin”.
Następnie z Muzeum Powstania Warszawskiego przeszliśmy do Ogrodu Saskiego i
pod Grób Nieznanego Żołnierza oddając hołd poległym za ojczyznę żołnierzom walczącym na
frontach całego świata. Później zatrzymaliśmy się pod Pałacem Prezydenckim i dalej ulicą
Krakowskie Przedmieście dotarliśmy na Plac Zamkowy pod Kolumnę Króla Zygmunta i pod
Zamek Królewski. Odwiedziliśmy także Warszawską Starówkę z pięknie odbudowanymi po
wojnie kamienicami, które zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
Archikatedrę Warszawską z kaplicą Kard. Stefana Wyszyoskiego oraz „odwiedziliśmy”
restaurację Magdy Gessler. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Stadionu
Narodowego. PGE Narodowy, to nie
tylko dom piłkarskiej reprezentacji
Polski. To także jedno z najbardziej
ekskluzywnych miejsc świata, w których
na żywo można uczestniczyd w wielkich
sportowych
i
rozrywkowych
wydarzeniach.
Uczniowie poruszając się
trasą "Poczuj się jak VIP" mieli
możliwośd obejrzenia najbardziej ekskluzywnych miejsc przeznaczonych dla najważniejszych
gości PGE Narodowego i zasiąśd jak VIP w eleganckich lożach, odwiedzid szatnie zawodników
Reprezentacji Polski oraz pomieszczeo do hydromasażu i odnowy biologicznej. Uczestniczyli w
„konferencji prasowej” w sali konferencyjnej dla akredytowanych dziennikarzy oraz zasiedli na
ławkach rezerwowych, a także wchodzili na murawę stadionu przejściem dla zawodników.
Na koocu młodzież weszła na taras widokowy, który usytuowany jest tuż pod samym
dachem, skąd rozciąga się imponujący widok na cały stadion. Pełni wrażeo i bardzo zmęczeni
całodniowym zwiedzaniem atrakcyjnych miejsc Stolicy, uczniowie klasy 2THL wraz z
opiekunami późnym wieczorem 14 lutego 2020 roku wrócili do Dynowa. I chociaż czas nie
pozwolił zobaczyd wszystkiego, co ma do zaoferowania turystom Warszawa, to na pewno
miejsca odwiedzane przez uczestników wycieczki na długo zagoszczą w ich pamięci.Bardzo
serdecznie dziękuję uczniom klasy 2THL za stworzenie miłej i radosnej atmosfery oraz za
zdyscyplinowanie. Opiekunom za pomoc w opiece nad uczniami.
Dziękuję Pani Dyrektor Halinie Cygan za umożliwienie wyjazdu, a także właścicielowi
przedsiębiorstwa NABOR za gościnne i pełne profesjonalizmu przyjęcie uczniów z Zespołu
Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyoskiego w Dynowie w swojej firmie.
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