25 maja 2018 roku uczniowie klas: I AT, I BT, I DT, II AT, I FSBZ oraz II FSBZ wzięli udział w
wycieczce do Warszawy. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: wychowawczyni klasy I DT - Anna
Wesołowska, wychowawczyni klasy II AT - pani Jadwiga Mościcka – Wróbel oraz pan Przemysław
Piskorski i pan Dariusz Piotrowski. Pobyt w Warszawie rozpoczął się od zwiedzania z przewodnikiem
zespołu pałacowo – parkowego „Łazienki Królewskie”. Wybór był doskonały, gdyż jest to doskonałe
miejsce na upalny dzień, a taki zapowiadał się. Muzeum Łazienki Królewskie, nazywane
„najszczęśliwszym miejscem w Warszawie”, to letnia rezydencja króla Stanisława Augusta. Tworzą
ją klasycystyczne zabytki i historyczne ogrody. Można tu odpocząć obserwując przyrodę oraz
pogłębić znajomość oświeceniowych idei, odwiedzając takie perły europejskiej architektury jak:
Pałac na Wyspie, Belweder leżący na skraju skarpy wiślanej, Starą Oranżerię, Biały Domek,
Podchorążówkę, Pałac Myślewicki czy malowniczo położony Amfiteatr. Na terenie Łazienek znajduje
się ponadto szereg mniejszych pawilonów, m.in.: Świątynia Sybilli, Świątynia Egipska, Ermitaż,
Wodozbiór czy też Stara i Nowa Kordegarda. Ogrody Łazienek Królewskich to blisko 80 hektarowy
obszar ze starym drzewostanem, licznymi zbiornikami wodnymi, przyozdobiony licznymi rzeźbami
oraz
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Paderewskiego, Piotra Wysockiego. Spacerując ścieżkami i alejkami wśród drzew, krzewów i
kwiatów można spotkać wiewiórki i dostojne pawie. Podziwialiśmy piękno przyrody i dobrze
wkomponowanych w nią budynków w najstarszym Ogrodzie Królewskim, w sąsiadujący z
Belwederem Ogrodzie Romantycznym, w Ogrodzie

Modernistycznym ze słynnym na cały świat

pomnikiem Fryderyka Chopina oraz w Ogrodzie Chińskim, który dodaje parkowi egzotyki. Przy
wejściu do Łazienek Królewskich, które znajduje się przy Belwederze, stoi pomnik Józefa
Piłsudskiego, a nieopodal

odrestaurowany samochód marszałka. Cadillaca 355D ustawiono w

przeszklonym, podświetlanym pawilonie. Obok znajduje się panel z informacjami o historii tego
pojazdu. Dla uczniów „Mechanika” była to wielka atrakcja. Natomiast w hangarze na Gocławiu
czekała na młodzież cała masa atrakcji łączących sport z rekreacją, m.in.: ponad 60 trampolin
różnego rodzaju, od rekreacyjnych po sportowe, basen z gąbkami, kosze do koszykówki i poducha
powietrzna do bezpiecznej nauki akrobacji. Chłopcy mogli poczuć adrenalinę, rozładować emocje i
podszlifować swoje umiejętności. Zmęczeni po godzinnych akrobacjach, ale zadowoleni z takiej
formy spędzenia czasu udaliśmy się do Centrum Handlowego „Arkadia”. Ostatni etap pobytu w
stolicy to udział w Cinema City w projekcji filmu „Deadpool 2”.

