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Nasza  stolica jest piękna, tętni życiem i daje wiele możliwości rozwoju.  Przekonali się o tym
wszystkim uczniowie naszej szkoły, którzy 7 listopada o 5:00 pod opieką kierownika wycieczki 
p. Justyny Rezler oraz p. Tomasza Lipiana, p. Jolanty Lal-Szkałuba i p. Bernardy Hejzner
wyruszyli na wielką przygodę. Pogoda i humory dopisały. Pierwszym punktem w planie
zwiedzania był 
Teatr Rampa.
Uczniowie obejrzeli w nim pełen emocji, wzruszeń i dobrej gry aktorskiej 
musical pt. „Opowieść Wigilijna”.
Kto zna tę opowieść ten wie, że historia ściśle związana jest z duchem  świąt Bożego
Narodzenia. Piosenki śpiewane przez aktorów, scenografia  tworzyły magiczną atmosferę. Były
momenty kiedy łza kręciła się w oku, a  nawet takie kiedy włos na głowie jeżył się ze strachu.
Po tak  ekscytujących przeżyciach uczniowie naszej szkoły odwiedzili znane  pomniki, na
własne oczy zobaczyli 
Kolumnę Zygmunta, Zamek Królewski, Pałac Kultury i Nauki
i wiele innych ważnych miejsc, byli także na 
starówce
,  z której przywieźli pamiątki. Pierwszego dnia zwiedzania czekała na  uczniów jeszcze jedna,
tym razem słodka atrakcja. Odwiedzili 
Manufakturę Czekolady
.  Każdy mógł sam skomponować swoją własną czekoladę z dodatkami jakie  lubi, zapakować
ją w wyjątkowe opakowanie i zabrać ze sobą. W trakcie  prelekcji o ziarnie kakaowca uczniowie
poznali różne ciekawostki o   zbiorach tego surowca i skosztowali ciepłej czekolady. Pani
Justyna  Rezler zadbała także oto, żeby uczniowie mieli kontakt 
z językiem angielskim
i poprosiła panią, aby instrukcje wydawała właśnie w tym obcym języku.  Późnym wieczorem
uczestnicy wycieczki zakwaterowali się w 
hotelu Aramis
. Drugiego dnia już z samego rana uczniowie wyruszyli z opiekunami i Panią pilot z 
biura podróży Dartur
do Centrum Nauki Kopernik. Nasza przewodniczka wpadła na świetny  pomysł, aby odwiedzić
Grób Nieznanego Żołnierza. Chcieliśmy wszyscy  razem zmówić modlitwę za tych, którzy
polegli za naszą wolność. Okazało  się, że trwały próby wojsk do uroczystości Święta
Niepodległości. Plac  był zamknięty dla zwiedzających. Jednak ku naszej wielkiej radości nas 
akurat wpuszczono do środka i mogliśmy z bliska na własne oczy zobaczyć  uroczystą zmianę
warty przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza
oraz demonstracje wojska, które można było obejrzeć 11 listopada w  telewizji. Po tym
fascynującym pokazie przyszedł czas na naukę poprzez  zabawę. Uczniowie przechodzili po
różnych działach w 
Centrum Nauki Kopernik
i sami przeprowadzali doświadczenia. Dopełnieniem tej wizyty była 
wyprawa w kosmos
z misją ratowania Ziemi. Dzieciaki, choć zmęczone wszystkimi  atrakcjami, miały jeszcze siły,
aby w drodze powrotnej śpiewać  piosenki. 
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W tym miejscu chcieliśmy niezmiernie podziękować Stowarzyszeniu Wychowanków Liceum
Ogólnokształcącego w Józefowie  za
dofinansowanie wyjazdu kilkorgu uczniom. 
Jak powiedziała pani pilot 
„Tak naprawdę to największą wartość mają wspomnienia, których nam nikt nie może
odebrać”.
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