Małgorzata Kapała

Goście z Singapuru i Brazylii w naszej szkole

W dniach od 26 – 30 maja 2014 r. przebywało w naszej szkole dwoje
wolontariuszy, uczestników programu Global Citizen, realizowanego przez
Stowarzyszenie AIESEC Polska. Byli to studentka biznesu Mai Hoa z Singapuru
oraz pracujący jako księgowy Ricardo de Barros z Brazylii.
Nad ich pobytem, który sfinansowała Rada Rodziców, czuwała nauczycielka
języka angielskiego, pani Marzena Pietraszko
W ciągu całego pobytu Mai Hoa i Ricardo de Barros uczestniczyli w bardzo
bogatym programie zajęć.
Przede wszystkim prowadzili lekcje w języku angielskim, prezentując
ciekawostki historyczne, kulturowe i obyczajowe o swoich krajach. Były one
bardzo pouczające, zwłaszcza te dotyczące Singapuru (państwa – miasta w Azji
południowo-wschodniej, jednego z najmniejszych i najzamożniejszych państw na
świecie, zamieszkiwanego przez 5 milionów mieszkańców, stanowiących
mieszankę kultur: malajskiej, chińskiej, hinduskiej i europejskiej).
Zaprosiliśmy również Mai i Ricardo do zapoznania się z urokami naszego miasta.
W towarzystwie uczniów i nauczycieli zwiedzili najważniejsze zabytki Żywca,
byli na zajęciach w Muzeum Miejskim i Parku Zamkowym, odwiedzili Muzeum
Browaru. Zostali również bardzo serdecznie przyjęci w Urzędzie Miejskim przez
Pana Wiceburmistrza Marka Czula.
W czasie wizyty w szkole nasi goście smakowali dania polskiej kuchni
serwowane w stołówce szkolnej. Bardzo im smakowały, szczególnie kopytka…
Oto jak wyglądał typowy dzień Mai i Ricardo w naszej szkole (relację
przygotowała pani Ewa Skolarz):
„W dniu 27 maja 2014 r. klasa 4a wraz z wychowawczynią towarzyszyła pani
Marzenie Pietraszko i naszym miłym gościom z Brazylii i Singapuru w
ciekawym przedsięwzięciu zorganizowanym pod patronatem Burmistrza Miasta
Żywca Antoniego Szlagora. Otóż, na żywieckim rynku odbył się Piknik
Ekologiczny, podsumowujący całoroczną współpracę żywieckich szkół
ponadgimnazjalnych i zaprzyjaźnionej szkoły z Austrii.
Do udziału w tym przedsięwzięciu klasę 4a wytypowała pani dyrektor
Małgorzata Kapała w nagrodę za wyróżniające zachowanie.

Warto było uczestniczyć w pikniku!
Na rynku przygotowano scenę, krzesła dla widowni oraz zadaszone stanowiska,
na których szkoły i różne firmy prezentowały swoje wyroby, ulotki, foldery.
Spragnieni otrzymali za darmo napoje, soki, można było skosztować grochówki.
Wszystkim udzielała się radosna atmosfera, młodzież tańczyła, panował
swobodny, iskrzący się młodością i śmiechem nastrój. Nasze dzieci obdarowano
balonikami.
O godz. 10.00 rozpoczęto oficjalnie piknik. Brawami powitano władze miasta,
powiatu, dyrektorów szkół, honorowego konsula Austrii w Polsce oraz naprawdę
licznie zgromadzoną młodzież. Przedstawiciele władz i gości zabrali głos –
towarzyszyła im tłumaczka języka niemieckiego. Potem pan Burmistrz ogłosił
otwarcie pikniku, przecinając sznurki przytrzymujące baloniki. Kilkadziesiąt
baloników poszybowało nad głowami zgromadzonych, ku wielkiej radości
naszych dzieci.
Wkrótce rozpoczęły się występy młodzieży – każda szkoła przygotowała coś
ciekawego (popisy taneczne, wokalne, muzyczne, pokaz samoobrony, musztry).
Widzom – również dzieciom z 4a – dech zaparło, gdy umundurowana młodzież,
w rytm rockowych melodii, demonstrowała swoją sprawność fizyczną i różne
sposoby obrony przed napastnikiem…
Nasza grupa od początku została bardzo serdecznie przyjęta. Oprócz oficjalnego
powitania Ricardoi Mai , zarezerwowania dla nas miejsca blisko sceny, pan
wiceburmistrz Marek Czul osobiście interesował się gośćmi z Brazylii
i Singapuru. Organizatorzy dostarczyli im foldery w języku angielskim, pani
Pietraszko tłumaczyła przemówienia. Dziewczynki z klasy 4a konwersowały,
zwłaszcza z Mai i swoim zwyczajem uzewnętrzniały sympatię, obściskując
Singapurkę.
Władze miasta przygotowały dla nas coś specjalnego! Około godz. 11.00
zostaliśmy zaproszeni do ratusza. W sali sesyjnej wszyscy zajęli miejsca radnych
i obejrzeli film w języku angielskim, promujący piękno i niepowtarzalność
Ziemi Żywieckiej. Towarzyszył nam pan wiceburmistrz Marek Czul, który po
projekcji filmu odpowiedział na kilka pytań Ricardo i Mai. Na zakończenie
wręczył zagranicznym gościom upominki od władz miasta.
Ricardo i Mai nie ukrywali zadowolenia i miłego zaskoczenia, byli bardzo
radośni i rozmowni.
Smakowały im też lody, na które zaprosiliśmy ich po pikniku…”
Zobacz zdjęcia w zakładce Fotoreportaże

