„Początek nowych przyjaźni”.
Odwiedzanie nowych miejsc, spotkania z ludźmi, rozmowy, to jeden niekończący się
proces poznawania - dzięki temu dowiadujemy się więcej o świecie, sposobach życia ludzi,
ich zwyczajach. IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu w roku szkolnym 2011/2012
przystąpiło do realizacji projektu międzynarodowej wymiany młodzieży.
We wrześniu 2011 roku został zrealizowany pierwszy etap projektu - wizyta
młodzieży z Belgii u uczniów IV Liceum. Koledzy z Sint-Dimpnacollege w Geel 18
września przylecieli do Polski, żeby poznać nasz kraj i jego kulturę. Grupa 13 młodych ludzi
przez tydzień gościła w polskich rodzinach i uczestniczyła w ich życiu, dzięki czemu mogła
bliżej poznać naszą kulturę oraz obyczaje, a także dostrzec czym się różnimy, a co nas łączy.

Olkusz

Podczas pobytu, Belgów aktywnie spędzaliśmy czas uczestnicząc w zajęciach
szkolnych oraz zwiedzając Polskę. Pierwszego dnia młodzież zwiedziła szkołę oraz Olkusz.
We wtorek odbyła się wycieczka do Zakopanego - niestety z powodu brzydkiej pogody nie
mieliśmy możliwości dokładnie poznać miasta, ani wspiąć się na Gubałówkę, czy Morskie
oko. Trzeciego dnia pokazaliśmy gościom Ojcowski Park Narodowy.

Zakopane

Mogliśmy spędzić czas na
świeżym powietrzu i podziwiając
piękno przyrody. Po odwiedzeniu
Pieskowej Skały Belgowie
pojechali do Oświęcimia. Młodzi
ludzie byli wstrząśnięci
Holocaustem. Ta wizyta na
pewno na długo pozostanie w ich pamięci. Następne dwa dni pobytu młodzieży z Belgii były
przeznaczone na zwiedzanie Krakowa i Wieliczki. Nasi koledzy poznali Kraków, który
wzbudził w nich zachwyt, a także odwiedzili kopalnię Soli w Wieliczce. Większość Belgów,
mówiła, że z pewnością w przyszłości powrócą jeszcze w te rejony. W piątkowy wieczór
odbyło się oficjale przyjęcie pożegnalne w Rabsztynie, natomiast sobota była przeznaczona
na odpoczynek i spędzenia dnia w rodzinach.

Pieskowa Skała

Kraków

Free time

25 września młodzież z zagranicy powróciła do swojego kraju. Łzy podczas
pożegnania najlepiej świadczą o nowo nawiązanych przyjaźniach. Wymiana dostarczyła
wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń. Na pewno pomogła w przełamaniu bariery
językowej. Pozwoliła również poznać bliżej rówieśników z Belgii, którzy, mimo dzielących
nas odległości geograficznych, pozostaną naszymi przyjaciółmi. W kwietniu polska młodzież
uda się na rewizytę do Belgii, wszyscy z niecierpliwością czekają na chwilę, gdy znowu
zobaczą swoich kolegów.

Anna Malinowska

