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20 paÅºdziernika br. odbyÅ‚a siÄ™ wycieczka do Warszawy, w ktÃłrej wziÄ™li udziaÅ‚ czÅ‚onkowie
Klubu Seniora dziaÅ‚ajÄ…cego w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu. Jak zawsze chÄ™tnych nie
brakowaÅ‚o, do stolicy pojechaÅ‚a 49 &ndash; osobowa grupa. Dla niektÃłrych byÅ‚a to pierwsza
wizyta w stolicy.
W planie wycieczki przewidziano wiele atrakcji, dlatego autokar wraz z uczestnikami wyjechaÅ‚ z
Przedborza wczesnym rankiem. Mimo tak wczesnej pory wszyscy stawili siÄ™ punktualnie o umÃłwionej
godzinie. Po dotarciu do Warszawy przed PaÅ‚acem Kultury i Nauki czekaÅ‚a na grupÄ™ przewodniczka
Pani
J. Lewandowska. Pierwszym punktem wycieczki byÅ‚ PaÅ‚ac Kultury i Nauki. Uczestnicy wjeÅźdÅźali na
tzw. TrzydziestkÄ™, czyli XXX piÄ™tro PKiN, skÄ…d podziwiali panoramÄ™ miasta. Pozostali delektowali
siÄ™ kawÄ… i herbatÄ… w miÅ‚ej kawiarence PKiN. Przewodniczka w ciekawy oraz wyczerpujÄ…cy
sposÃłb opowiadaÅ‚a uczestnikom o najciekawszych miejscach stolicy.
W przeddzieÅ„ wycieczki, 19 paÅºdziernika. w Warszawie w koÅ›ciele Å›w. StanisÅ‚awa Kostki
odbywaÅ‚y siÄ™ uroczystoÅ›ci zwiÄ…zane z 25 rocznicÄ… mÄ™czeÅ„skiej Å›mierci ks. Jerzego
PopieÅ‚uszki, dlatego w planie wycieczki nie mogÅ‚o zabraknÄ…Ä‡ odwiedzin grobu legendarnego
kapelana. Uczestnicy wycieczki w imieniu Klubu Seniora zapalili znicz na grobie ksiÄ™dza, odwiedzili
koÅ›ciÃłÅ‚ oraz zwiedzili wystawÄ™.
NastÄ™pnie Seniorzy udali siÄ™ na Stare i Nowe Miasto Warszawy peÅ‚ne nastrojowych zauÅ‚kÃłw,
przytulnych kawiarenek oraz herbaciarni. Urok starych kamieniczek sprawiÅ‚, Åźe mimo niezbyt
sprzyjajÄ…cej pogody na StarÃłwce, Placu Zamkowym oraz Barbakanie, turystÃłw nie brakowaÅ‚o.
Kolejnym punktem wycieczki byÅ‚ Plac PiÅ‚sudskiego, gdzie w dni Å›wiÄ…teczne odbywajÄ… siÄ™
defilady wojskowe oraz uroczystoÅ›ci paÅ„stwowe. Seniorom dopisaÅ‚o szczÄ™Å›cie, poniewaÅź trafili
na moment zmiany warty przy Grobie Nieznanego Å»oÅ‚nierza. Na zakoÅ„czenie pieszej wycieczki
Seniorzy pospacerowali Krakowskim PrzedmieÅ›ciem, podziwiajÄ…c PaÅ‚ac Prezydencki, siedzibÄ™
MKiDN, WspÃłlnoty Polskiej oraz Hotel Bristol. NastÄ™pnie ruchomymi schodami zjechali na parking do
autokaru.
Jeden dzieÅ„ to stanowczo za maÅ‚o, by mÃłc zwiedziÄ‡ wszystkie ciekawe miejsca oraz zabytki
Warszawy, dlatego uczestnicy przejechali autokarem Trakt KrÃłlewski, w skÅ‚ad ktÃłrego wchodzÄ…
ulice Krakowskie PrzedmieÅ›cie, Nowy Åšwiat, Aleje Ujazdowskie, Belwederska i Sobieskiego.
JednÄ… z atrakcji jednodniowej wycieczki SeniorÃłw byÅ‚o zwiedzanie siedziby Sejmu i Senatu RP.
Przewodnikiem byÅ‚ poseÅ‚ Krzysztof Maciejewski, ktÃłry niejednokrotnie goÅ›ciÅ‚ w Przedborzu.
KrÃłtkÄ… informacjÄ™ o historii parlamentaryzmu w Polsce przedstawiÅ‚a pracownica Wszechnicy
Sejmowej. Pan PoseÅ‚ oprowadziÅ‚ uczestnikÃłw po najwaÅźniejszych miejscach w Sejmie oraz Senacie
&ndash; m.in. Sali PosiedzeÅ„, Kaplicy Sejmowej, Hotelu Poselskim oraz Sali Kolumnowej, gdzie
odbywajÄ… siÄ™ sÅ‚ynne Komisje Åšledcze. Podczas wizyty w Sejmie Seniorzy spotkali wielu znanych
politykÃłw oraz dziennikarzy, relacjonujÄ…cych wydarzenia z Wiejskiej. O godzinie 17.00 Seniorzy udali
siÄ™ na posiÅ‚ek w sejmowej restauracji HaweÅ‚ka na Wiejskiej.
Podczas drogi powrotnej Seniorzy wymieniali siÄ™ wraÅźeniami z pobytu w stolicy, duÅźym zaskoczeniem
dla zwiedzajÄ…cych okazaÅ‚a siÄ™ wielkoÅ›Ä‡ gmachu Sejmu. ZmÄ™czeni, lecz bardzo zadowoleni z
udanej wycieczki Seniorzy wrÃłcili do Przedborza w pÃłÅºnych godzinach wieczornych..
Projekt finansowany byÅ‚ ze Å›rodkÃłw PPWOW, w ramach ktÃłrych Miejski Dom Kultury realizuje
zadanie utworzenia Klubu Seniora.

Koordynator Projektu MaÅ‚gorzata BÅ‚aszczyk ZdjÄ™cia z wycieczki moÅźna obejrzeÄ‡ w profilu MDK
PrzedbÃłrz na naszej-klasie, klikajÄ…c TUTAJ.
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