Każdy młody człowiek prędzej czy później musi wybrać szkołę, która
przygotuje go do wejścia w dorosłe życie. Niestety, nie zawsze spełnia
ona oczekiwania i często każde związane z nią wspomnienie, to
wspomnienie negatywne... na szczęście to nie moja historia.
Ja, mojego liceum nie mogłam wybrać lepiej, a decyzja prawie sprzed
czterech lat była jak najbardziej słuszna. Zapytać można, dlaczego
sprzed czterech? Przecież w Polsce rzadkością są licea 4-letnie, ale
moja odpowiedź nie jest skomplikowana. Powtarzam klasę
maturalną, i to nie dlatego, że moje wyniki były tak kiepskie, że
koniecznością było niedopuszczenie mnie do matury. W roku 2015
zostałam wybrana jako kolejny uczeń na stypendium w Stanach
Zjednoczonych i dostałam szansę na roczną naukę w prestiżowej
szkole Thomas Jefferson School w Saint Louis. Dzięki temu język
angielski nigdy nie będzie już dla mnie wyzwaniem, a jego używanie
może nieść ze sobą ogromną liczbę pozytywów. To właśnie dzięki
posługiwaniu się więcej niż jednym językiem mamy niewyobrażalną
możliwość poznawania i zachwycania się tym, co wcześniej nie było
nam dane z powodu bariery językowej. Nie będzie problemem
nawiązanie konwersacji lub chęć kontynuacji nauki za granicą lub w
późniejszym, dorosłym życiu rozpoczęcie pracy. Takie właśnie
możliwości daje SPLOT. Będąc w gimnazjum, nigdy nie spodziewałam
się, że za parę lat będę mieszkać na campusie w samym środku
Stanów Zjednoczonych z osobą z państwa środka, zjem szabatową
kolację w Tel-Avive z tamtejszą rodziną, wykąpię się w Morzu
Martwym czy pójdę na obiad z nauczycielami z sześciu państw
podczas ich pobytu w ramach projektu Erasmus+ i dowiem się, że
dzieci w Finlandii mają dłuższe wakacje od nas oraz nie wyobrażają
sobie jedzenia pierogów z czymś słodkim w środku. Nigdy nie
podejrzewałam, że dla mnie szkoła będzie czymś więcej niż tylko
miejscem zdobywania wiedzy. Dla mnie SPLOT to miejsce, które
poszerza horyzonty i nie pozwala, aby nasze niecodzienne pomysły i
kreatywność zostały niezauważone.
Wybrałam SPLOT, nie wiedząc o nim dużo, ale dziś wiem, że dostałam
ogromną szansę, mogąc uczyć się i poznawać świat właśnie z tej
perspektywy, żałuję tylko, że nie zdecydowałam się na SPLOT
wcześniej, czyli w gimnazjum. Może wtedy doświadczyłabym jeszcze
więcej i poznałabym to, o czym nie miałam pojęcia? Niestety maj
zbliża się wielkimi krokami i nieuniknione jest pożegnanie.
Jestem Inga i kocham góry, a wybranie SPLOTU było najlepszą decyzją
w moim dotychczasowym życiu.

Most young people, at some point, will have to choose a fitting,
future school, which constitutes the first step towards an
undoubtedly bright future. Sometimes students make poor decisions,
and these decisions target their lives leaving them with a bitter taste
of negative memories, and the memories chase them for the rest of
their lives. Fortunately, that was not the case for me.
In fact, I am very confident that I could not have made a better choice
when I chose SPLOT four years ago. Actually, someone might ask: why
four years ago? In Poland four-years of high school are not even
common, but I have a simple answer. I had to repeat my senior year,
and of course, not because I failed. On the contrary, in 2015 I was
awarded a scholarship in the United States, and I got to study at a
prestigious, boarding school in Saint Louis: Thomas Jefferson School.
Thanks to that experience, the English language is no more a
challenge for me, as my speaking, writing and reading skills have
incredibly improved. Being able to speak two or more languages
allows students to benefit from numerous opportunities, which
differently would not be reachable due to the language barrier.
Clearly, speaking English on a satisfying level, starting a conversation,
or finding a future profession abroad are no more a problem for me.
SPLOT provides its students with magnificent opportunities. Looking
back, when I was in middle school I never imagined that in few years I
would live on a wonderful school’s campus in the heart of the United
States, I would have a Chinese roommate, I would eat the Sabbath
dinner in Tel-Aviv with a local family, I would try to swim in the Dead
Sea, I would participate in a dinner with teachers from six countries
during the Erasmus+ project, here in Nowy Sącz, and that I would find
out that Finnish children always have longer summer holidays than
we do, as well as they cannot imagine eating dumplings with a hint of
sweetness inside.
I had never expected that school to me would be something more
than a place where I would go every day to read books, apply
formula’s, and memorize dates. In my opinion, SPLOT is a place that
expands our horizons, respects and prizes our fascinating ideas, while
at the same time boosting our sense of creativity. I chose SPLOT
without knowing a lot about the school, but today I know that I’ve
gotten a superb chance of discovering and exploring the world from
different perspectives. I truthfully regret not having chosen SPLOT
earlier, in the middle school. Perhaps I would have experienced more,
learned more, matured more. Unfortunately, May is looming, so
saying goodbye is hard yet inevitable. I’m Inga and I love mountains,
and the decision of attending SPLOT was one of the most rewarding
decisions I’ve ever made.
Inga Tobiasz

