Podróż marzeń – fotorelacja z wycieczki klasy Ib.
Długo oczekiwane wydarzenie stało się faktem. Po udanych wyjazdach do Izraela, Francji, Niemiec i
na Ukrainę, młodzież naszego Liceum tym razem udała się do USA, otwierając nowe perspektywy
wojaży w tym, jak dotąd mało popularnym kierunku. Naszym celem był płaskowyż Gorgoroth,
położony niemal w połowie drogi pomiędzy Cirith Ungol a Tallahassee na Florydzie , gdzie
zlokalizowany jest portal kosmiczny NASY, może mniej znany niż przylądek Canaveral, ale bardziej
nowoczesny i otwarty na współpracę międzynarodową. W tym miejscu, należy wyrazić duże
podziękowania sponsorom wyjazdu, a zwłaszcza firmie Mc Lunatic Corporation, bez wsparcia
której wyjazd nie doszedłby do skutku.
O mały włos eskapada pozostałaby w sferze marzeń, gdyby nie wprost fantastyczny zbieg
okoliczności, który nastąpił, gdy w mediach pojawiła się informacja o lądowaniu na Okęciu
Airbusa Emiratów w dniu 10 lutego, a następnie jego pusty przelot na Florydę do Gorgoroth.
Tej okazji nie mogliśmy przegapić...
Międzynarodowe lotnisko Fryderyka Chopina powitało nas chłodnym porankiem, ale atmosfera,
już wtedy wśród uczestników wyjazdu była gorąca, chłód poranka ledwie nas muskał , w żadnym
wypadku nie dotykał, potem bagaże, badawcze spojrzenia panów z Security Control i w końcu
komfortowe wnętrze samolotu...

...Kołujemy, tak, już chyba jesteśmy na pasie
startowym, przez chwilę nasz podniebny
wehikuł drżał nieruchomo, a potem ryknęły
potężne silniki Airbasa i w górę! Żegnaj
Warszawo!...

Trudno opisywać w tak krótkiej relacji całą podróż ponad Atlantykiem, by ostrze pióra, choć
hartowane niczym stal w ogniu Orodruiny nie uległo stępieniu  , a więc żegnaj Warszawo , witaj
Florydo!

Początki nie były łatwe, powitanie, jednak amerykański to nie zupełnie to samo co angielski, ale
pierwsze koty za płoty, z każdym następnym zdaniem instrukcje i polecenia naszego przewodnika i
ochroniarza w jednej osobie, emerytowanego pułkownika lotnictwa, nabierały coraz bardziej
zrozumiałych treści, aż w końcu mogliśmy sobie pozwolić na wymianę uwag, a nawet dyskusję.
(z tym Panem w niebieskim..)

Tu mały zgrzyt, okazało się, że w eksperymentalnym locie suborbitalnym nie będą mogli wziąć
udziału wszyscy z klasy, wbrew wcześniejszym zapewnieniom miejscowego pełnomocnika agencji,
a jedynie ci, co przejdą pomyślnie testy sprawnościowe i wydolnościowe. Po namyśle wydało nam
się to jednak logiczne i zgodne z oczekiwanymi standardami bezpieczeństwa.

Wszyscy rzucili się na trenażery. Nie było łatwo, liczyła się nie tylko odwaga, ale też siła woli i
wytrwałość.

A to nasi szczęściarze,

wszyscy zadowoleni i uśmiechnięci, to właśnie im udało się przejść pomyślnie wszystkie testy i
próby.
Całą klasą mogliśmy odprowadzić naszych wybrańców do samego portalu startowego.

Lot suborbitalny przebiegł pomyślnie.., niestety tych 25
minut, ze względów bezpieczeństwa, nie można było
wykorzystać na zrobienie zdjęć, pozostały tylko
niezapomniane wrażenia, które każdy z uczestników zabrał
ze sobą do Polski.

Pamiątką po tej niesamowitej przygodzie, przywiezioną do kraju, pozostanie Kamień Księżycowy,
który przedstawiciel agencji wręczył nam dopiero na lotnisku, tuż przed samym odlotem.
Gdy tylko szkoła wzbogaci się i uda się
zakupić pancerną szklaną gablotę, Kamień
będzie można na stałe oglądać w gablocie, na
holu wejściowym Liceum.

Zważywszy na okoliczność, że artykuł został opublikowany 1 kwietnia 2017 roku, wydaje się
całkowicie uzasadnione uściślenie niektórych faktów, poruszonych w relacji. Wycieczka, jak
najbardziej odbyła się, lecz nie jedenastego, a 21 lutego i jak najbardziej uczestniczyła w niej
klasa I b, matematyczno-fizyczna, zachęcona i prowadzona przez organizatorkę imprezy, panią
profesor Anetę Tomaszuk, z tym zastrzeżeniem , że wyjazd odbył się nie do NASA w Gorgoroth, a
na wystawę NASA w Warszawie. Pan Przewodnik, rzeczywiście był emerytowanym oficerem
lotnictwa, lecz wojska polskiego , ale niezmiennym pozostaje, że to co mówił w samej swojej
istocie nie dla wszystkich było zrozumiałe, a nawet ze dwa razy wydało nam się, że sam Pan
przewodnik nie do końca „ogarnia” ideę swojego przekazu . Co do trenażerów – zdecydowana
większość uczestników wprost „szalała” na nich, nie doznając przy tym żadnego uszczerbku na
zdrowiu i była to jedna z większych atrakcji tego dnia.
W locie suborbitalnym wzięli udział prawie wszyscy, oczywiście wszyscy też w kosmicznych
strojach, poniżej nowe twarze , ale „lot” odbył się na Stadionie Narodowym i trwał tylko 25
sekund, tu znowu należy stwierdzić, że niezaprzeczalnie dostarczył nie mniej silnych wrażeń niż lot
w kosmos...:).

Kamienia Księżycowego też realnie każdy mógł dotknąć, ale nie mogliśmy go zabrać ze sobą, a
dzień zakończyła śpiewająca świnka, pospołu z potężną rozwałką zafundowaną przez samego
Keanu Reevesa w kinie Galerii Panorama... .

A to już prawdziwy koniec..., kto był ten wie jak było  .

