A program támogatója

Előkészítő őrák
Idén újabb kaland várt ránk, a 10. b osztályra hiszen volt lehetőségünk eljutni Lengyelországba. Ezt leginkább osztályfőnökünk, Hidvégi Eszter tanárnő áldozatos munkája, támogatása és
persze remek pályázatíró képessége tette lehetővé, a Wacław Felczak Alapítvány pályázata által.
Mielőtt eljött volna az utazás napja, még részt vettünk néhány előkészítőórán is, hiszen az
alapítvány pályázata ezeket is magába foglalja. Izgatottan vártuk őket, mivel ezeken az órákon tudhatunk meg lényeges információkat az útvonalról, az úticélokról, és persze az adott hely kultúrájával
és történelmével is megismerkedhetünk. Mindannyian fontosnak tartjuk a magyar-lengyel barátság
ápolását, így lelkesen álltunk az előkészítő órákhoz is.
Az első ilyen alkalommal először is megismerhettük a
Wacław Felczak Alapítványt, hiszen ők tették lehetővé az utazásunkat. A következő feladatunk
az útvonal feltérképezése volt,
melyet a Google Maps segítségével végig is jártunk. Rögtön
akadtak is vállalkozó szelleműek, akik úgy döntöttek szívesen belevetik magukat egy-egy
hely rejtelmeibe, és frissen szerzett tudásukat meg is osztják az
osztállyal az utazás során.
A második felkészítőórán Kivés Zoltán tanár úr osztott meg velünk még több érdekességet
Lengyelországról, hiszen az évek alatt neki is szíve csücskévé vált ez az ország, és rendszeresen
látogat is el ide. Többek közt megtudhattuk honnan is ered a magyarok és a lengyelek közti híresen
jó barátság. Ez egészen a honalapítóinkig vezethető vissza. Az órák elteltével egyre inkább vártuk
a kirándulást, hiszen nagyon felcsigázott mindenkit ez a sok gyönyörű hely és a rengeteg érdekesség.
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Az utolsó alkalom során egy totón vettünk részt, ahol kamatoztathattuk a korábban beszerzett tudásunkat, de persze ha elakadtunk számíthattunk egymás segítségére is, hiszen csapatokban
dolgoztunk, és végső esetben még az internetet is segítségül hívhattuk, de erre ritkán volt szűkség.
Az óra elteltével nem is maradt más, mint elbúcsúzni egymástól, és készülni a másnapi utazásra.

Úgy gondolom az előkészítőórák segítségével sikerült még inkább magamévá tennem az
utazást. Nagyszerű volt úgy utazni, hogy rendelkeztünk előzetes ismeretekkel az úticélokkal kapcsolatban. A három alkalom során elképesztően ráhangolódtunk az utazásra, és tényleg alig vártuk,
hogy végre eljöjjön az a szerdai nap, amikor meghódíthatjuk Lengyelországot.
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