Wizyta w Sejmie kl.IIIE i IIIF

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami… A nie, chwilka, to nie bajka ! Dnia 13 listopada
2018 roku uczniowie klasy III E oraz III F z naszej szkoły pojechali na wycieczkę do stolicy,
która była nagrodą dla klas humanistycznych. Dzięki pomocy Pani Bernadetty Krynickiej Poseł
na Sejm RP udało
się. Licealiści mogli zwiedzić różne zakątki Sejmu. Na miejsce
dotarli około godziny 12.Najpierw Straż Marszałkowska dokonała kontroli przepustek,
każdy musiał przejść przez kontrolę pirotechniczno-radiologiczą, następnie zostawić rzeczy
osobiste w szatni .

Stało się! Ruszyli na podbój Sejmu! Początkowo przeszli podziemnym korytarzem łączącym
poszczególne budynki. Na samym początku ich oczom ukazała się makieta przedstawiająca r
ozmieszczenie budynków,
to właśnie przy niej Pani przewodnik przedstawiła im troszkę historii. Następnie dotarli do Sali
plenarnej Sejmu, gdzie dowiedzieli się, w jaki sposób są przeprowadzane obrady, o tym jakie
jest rozmieszczenie osób i partii politycznych podczas posiedzeń.

Następnie przeszli korytarzami do budynku i Sali posiedzeń Senatu, gdzie mogli podziwiać
piękną wystawę zrobioną specjalnie z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polską
niepodległości. Później grupa podzieliła się na dwie części. Jedna z nich poszła obejrzeć Salę
Posiedzeń Senatu, a druga udała się z Panią Poseł do skrzydła Sejmu, w którym urzęduje
rządząca
partia-Prawo i Sprawiedliwość.
Następnie nastąpiła wymiana grup, a po paru minutach już wszyscy razem przeszli
do Głównego Hallu, w którym zobaczyli miejsce przeznaczone głównie dla dziennikarzy
oraz tablice pamiątkowe takie jak: Tablica w hołdzie parlamentarzystom poległym w czasie II
wojny światowej , Tablica upamiętniająca parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie
lotniczej pod Smoleńskiem oraz Tablicę upamiętniającą wizytę papieża Jana Pawła II. Kolejnym
punktem o jaki zahaczyli, była Sala Kolumnowa w Sejmie, a na samym końcu
Kaplica sejmowej pw. Bogurodzicy Maryi i Kościoła. Było to ostatnie miejsce jakie udało się im
zobaczyć.
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Po zwiedzaniu głównych budynków, uczestnicy wycieczki , przeszli na obiad do Starego Domu
Poselskiego. Później udali sisię na spektakl do Teatru Narodowego, który miał tytuł
„Elementarz”. Przedstawienie zainteresowało całą społeczność uczniowską oraz stało się
przyczyną długich dyskusji i rozważań na temat idei zawartej w tym widowisku. Wszystkich
zachwycił wysoki poziom gry aktorskiej i wykonania dekoracji sceniczny .Po skończonym
pokazie udali się w podróż powrotną do Łomży. Dzień
upłynął im niezwykle szybko i był przepełniony dużą ilością wrażeń. Nad
wszystkim czuwali
nasi
niezastąpieni nauczyciele: Pani dyrektor Jolanta Kossakowska, Pan wicedyrektor Konrad
Haponik
oraz Pani Beata Trzcińska,PaniMałgorzataSobocińska,PanPawełBukowski.

Claudia Klaudia Popkowska, Weronika Zawadzka
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