
Lichtervelde, 4 pazdziernika 2013 
 

Kochani Radosni! 
 
  Wiem, ze pisze ten list z malym opoznieniem, ale na wymianie dzieje sie tak 

duzo, ze trudno mi znalezc czas. Na samym poczatku chcialabym Was przeprosic za 
wszystkie bledy, ktore na pewno popelnie. Tak to juz bywa, kiedy nie uzywa sie 
polskiego zbyt czesto. 

  Czas biegnie naprawde szybko, trudno uwierzyc, ze przebywam w Belgii juz 
od ponad miesiaca. Z drugiej strony wydarzylo sie tu tyle, ze czasem mam wrazenie, 
ze minelo co najmniej pol roku. Sama nie wiem od czego zaczac... 

  Szkola, do ktorej chodze to olbrzymi, dobra, troche przesadzilam- duzy 
kampus, w ktorego sklad wchodza/ budynki pierwszego, drugiego i trzecego stopnia 
ASO (czegos w rodzaju naszego liceum ogolnoksztalcacego), internat, hala sportowa, 
lab (budynek z pracowniami chemicznymi, biologicznymi, fizycznymi itp.), szkola dla 
przyszlych nauczycieli i BSO (technikum). Jestem uczennica piatego roku ASO, wiec 
wiekszosc dnia spedzam w bloku nr 9 (budynku trzeciego stopnia). Liceum w Belgii 
trwa 6 lat i jest podzielone na trzy stopnie, a kazdy z nich trwa dwa lata. chodze do 
klasy o profilu Humane Wetenschappen czyli czegos w stylu polskiego humana. 
Trudno jednak porownywac go do klas humanistycznych, bo przedmioty bardzo sie 
roznia. Mamy tu, na przyklad, psychologie, estetyke, kulture (cztery godziny 
tygodniowo), sztuke, muwyke i seminarium filmowe. Ogolnie szkola tutaj jest 
kompletnie inna od tej w Polsce. Lekcje trwaja 50 minut i nie ma przerw pomiedzy 
kazda z nich. Zamiast tego mamy dwie krotkie przerwy rano i po poludniu oraz dluga 
przerwe na lunch, ktora trwa ponad godzine. Dzien w szkole okropnie miu sie dluzy, 
bo konczymy o 16 lub 16.50. W srody opuszczamy mury szkoly w samo poludnie. 
Wiekszosc moich znajomych ma wtedy wolne, ale wymiency jezdza na lekcje 
niderlandzkiego do Roeselare. Kurs jezykowy to jedna z najfajniejszych czsci kazdego 
tygodnia. W poniedzialki rano i w srody po poludniu spotykamy sie na stacji w 
Roeselare i ze wszystkich sil probujemy sie czegos nauczyc. Nie jest to proste, ale 
coraz wiecej rozumiem, a to daje naprawde duza satysfakcje. W moim chapterze jest 
14 wymiencow z AFS i jedna dziewczyna z WEP, ktora zostala przygarnieta przez AFS. 
Pochodzimy z roznych stron swiata (Chile, Boliwii, Dominikany, Hong Kongu, Tajlandii, 
Chin, Turcji, Slowenii i, oczywiscie, Polski) i rozni nas naprawde wiele. Mimo to 
tworzymy zgrana grupe i z cala pewnoscia moge powiedziec, ze ci ludzie sa moimo 
przyjaciolmi. Niestety, nie wszyscy zostaja w Belgii na caly rok. Chlopak ze Slowenii 
jest tu tylko przez trzy miesiace i w ten weekend ma juz Mid-Stay Camp (przez co nie 
moze jechac do Paryza z reszta grupy), a dziewczyna z Boliwii wyjezdza juz w 
kwietniu, bo jej szkola nie zgodzila sie na to, aby zostala na wymianie do lipca. Oboje 
naleza do blizszego grona moich przyjaciol i na sama mysl o tym, ze mozemy sie juz 
wiecej jie zobaczyc, chce mi sie plakac. 

  Bede juz powoli konczyc. Mam nadzieje, ze w Radosnej wszystko dobrze i nie 
macie czasu na nude (wiem, ze nie macie, bo musicie sie uczyc :)°. Trzymam za Was 
kciuki i mam nadzieje, ze prztrwacie ten rok. Pozdrawiam goraca klasz 2b, ktora 
meczy sie pewnie z rozszerzona chemia i biologia, i zastanawia sie dlaczego wybrala 
ten profil. Nie martwcie sie: teraz sie smieje, ale za rok bede przezywala to samo. 
Dacie rade! :) 

Karolina :) 
 
 
 
 



                                                                                                  
 

   

                                                                                    Lichtervelde, 5 grudnia 2013 

Kochani Radosni! 

 

Nadszedl grudzien. Mikolajki i Swieta. Radosc i wyczekiwanie na Boze 

Narodzenie. Doswiadczam tego i ja, tutaj w Belgii. 

Wczoraj zaczely sie egzaminy, wiec moi znajomi nie maja czasu na nic. POza 

nauka, oczywiscie. Poczatek egzaminow oznacza dla mnie poczatek pracy 

spolecznej. Jakiej? Dlugo sie nad tym zastanawialam, ale w koncu 

zdecydowalam sie na wolontariat w miejscowym przedszkolu. Szczerze 

mowiac, nigdy nie sadzilam, ze moze to byc az tak meczace, ale po dwoch 

dniach spedzonych z dzieciakami, stracilam cala energie. Pracuje od 8.30 do 

17, bez przerwy. Dzieci nie daja nikomu czasu na odpoczynek. Biegaja, skacza 

i bez przerwy cos do Ciebie mowia. Po niderlandzku, jekzeby inaczej. Nie 

moge uzywac angielskiego, wiec staram sie jak tylko moge, ale nie powiem, ze 

jest to dla mnie latwe. 

Jutro 6 grudnia, wiec do przedszkola przychodza Sinterklaas i Zwarte Piet. 

Sinterklaas to nasz Swiety Mikolaj, a Zwarte Piet ( w doslownym tlumaczeniu: 

Czarny Piotr) jest jego pomocnikiem. Przybywaja z Hiszpanii, na statku 

wyladowanym prezentami, ktore rozdaja dzieciom z Belgii i Holandii w nocy z 

5/6 grudnia. Dzieciaki sa strasznie podekscytowane i czekaja na swoje 

prezenty.Troche im tego zazdroszcze. 

POza tym, zblizaja sie Swieta Bozego Narodzenia i na drzewach, latarniach i 

domach pojawiaja sie roznokolorowe lampki. Ta swiateczna atmosfera 

strasznie rozleniwia. Podziwiam ludzi, ktorzy maja teraz sile na nauke. Jedyna 

rzecz na jaka ja mam ochote, to ferie swiateczne, ktore zaczynaja sie za jakies 

dwa tygodnie. 

Nie wiem o czym moglabym Wam jeszcze napisac, wiec bede powoli konczyc. 

Przepraszam za liczne bledy, ale mysle teraz w trzch jezykach i zbudowanie 

gramatycznie poprawnego zdanie przychodzi mi z wielka trudnoscia. Jest to 

ostatni list przed Swietami, wiec to chyba odpowiedni moment na zyczenia: 

Zycze Wam Wesolych Swiat Bozego Narodzenia, Wigilii spedzonej w rodzinnym 

gronie, wielu prezentow pod choinka i pysznych smakolykow na wigilijnym 

stole. Dobrej zabawy w Sylwestra i Szczesliwego Nowego Roku! 

 

Do napisania, 

Karolina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 stycznia 2014 r. 
Kochani Radosci! 
 
  Zaczne od zyczen. Wiec... nie zaczyna sie zdania od 'wiec'. Ok, jeszcze raz. Zycze wam 
szczesliwego nowego roku. Mam nadzieje, ze spelnia sie wszystkie wasze marzenia, szkola was nie 
wykonczy i wiekszosc rzeczy bedzie szlo po waszej mysli. Maturzystom zycze swietnej zabawy na 
studniowce i, oczywiscie, dobrze zdanej matury. 

  Grudzien... co za miesiac! Zacznijmy od tego, ze wiekszosc grudnia spedzilam leniuchujac. Jak 
wiecie, przez pierwsze dwa tygodnie pracowalam w przedszkolu... Nie nazwalabym tego 
odpoczynkiem, nawet nie wyobrazalam sobie jak ciezka moze byc praca z malymi dziecmi. Zwlaszcza 
wtedy, kiedy posluguja sie obcym jezykiem. Mialam jednak troche wiecej czasu, chocby w srody po 
poludniu, poniewaz nasz nauczyciel niderlandzkiego odwolal lekcje do konca przerwy swiatecznej. W 
ostatni dzien egzaminow zaczelo sie swietowanie. Spedzilam calkiem przyjemny dzien z moimi 
szkolnymi znajomymi. Po egzaminac h nie musielismy isc do szkoly, choc przerwa swiateczna 
zaczynala sie tydzien pozniej. Belgowie spedzili te dni na odstresowywaniu sie: dziewczyny robily 
zakupy, a chlopcy... w sumie nie wiem dokladnie. W kazdym razie, atmosfera zobowiazywala wrecz 
do wyjscia z dolu. Razem z siostra i jej kuzynka pojechalysmy do Gent. Zakupy swiateczne, prezenty 
na urodziny przyjaciol (zaskakujaca duzo ludzi ma urodziny w grudniu!)  I tak do poniedzialku przed 
Swietami. Oczywiscie, nei jezdzilam kazdego dnia do Gent. raz do Brugii, raz do Antwerpii. Po dlugim 
dniu w Antwerpii, zostalam zaproszona na noc filmowa w domu mojej przyjaciolki z Boliwii, wiec noc 
przed Wigilia spedzilam ze znajomymi.  

  Swieta. Coz, niestety nie byl to najlepszy okres mojej wymiany. Nie chodzi tu o atmosfere, ale 
po prostu poczulam, ze tesknie za rodzina i wolalabym spedzac ten czas z moimi rodzicami. W 
Wigilie pojechalismy na kolacje u siostry mojej mamy. Bylo przemilo i smacznie, ale zateksnilam za 
naszymi tradycyjnymi potrawami (nawet jesli wiekszosci z nich nie jadam). Pierwszy dzien swiat byl 
duzo  lepszy. Spedzilam go w domu brata mojego taty. Bylo duzo mniej oficjalnie, a na dodatek 
znalam wiecej osob . Ogolnie, rodzina mojego taty jest naprawde duza, wiec nie bylo czasu na nude. 
Moglam bawic sie z maluchami lub rozmawiac z osobami w moim wieku. Drugi dzein swiat nie jest tu 
obchodzony, wiec spedzilam go po prostu w domu, siedzac i czytajac ksiazki.  

  W piatek, 27 grudnia, przyjechala do mnie Kasia Maka, ktora spedza ten rok w Walonii. 
Wreszcie moglam rozmawiac z kims po polsku. Pierwszego dnia pojechalysmy do Roeselare, gdzie 
probowalysmy troche pojezdzic na lyzwach. Niestety, nie bylo to latwe, bo lyzwy byly tepe. 
Nastepnie udalysmy sie do kawiarni i kupilysmy shaki. Kiedy wrocilysmy do Torhout, spotkalysmy 
moich znajomych z klasy i umowilysmy sie z nimi na spotkanie w sobote wieczorem.  Nastepnego 
dnia pojechalysmy do Brugii. Po raz pierwszy naprawde zwiedzalam to miasto.Odwiedzilysmy nawet 
muzeulm Salvadora Dali. Wieczorem pojechalysmy do Torhout, by spotkac sie z moimi przyjaciolmi, 
ale pojawil sie tylko jeden. Chwile porozmawialismy i zaaranzowalismy wieczor filmowy. W 
niedzieme pojechalismy do Ieper, miasta, ktore odegralo wazna role podczas I Wojn y Swiatowej, 
odwiedzilismy Muzeum Flanders Fields,a potem pojechalismy nad morze. Wieczorem wsiadlysmy na 
rowery i probowalysmy odnalezc droge do domu,w ktorym mialysmy ogladac film. Nie bylo to latwe, 
bo bylo ciemno, a na dodatek nie bardzo wiedzialam jak sie tam dostac, ale w koncu nam sie to 
udalo. Razem z moim kolega ogladnelismy 'Seksmijse'. Kasia probowala nauczyc go kilku slow po 
polsku i musze przyznac, ze zapamietal kilak slow, m.in.: cicho, dwa i piec. W poniedzialek cala 
rodzina  udalismy sie do Gent, by pokazac jej jedno z ladniejszych miast w naszej okolicy ( nie 
wliczam w to Brugii). Niestety byl to dzien jej wyjazdu, wiec nasze spotkanie skoczylo sie okolo 
godziny 15. 

  Dni mijaly szybko i nadszedl Sylwester. Pod wieczor zjedlsmy duzo kolacje, a nastepnie ja i 
Louise udalysmy sie do Torhout, na impreze sylwestrowa. Moja siostra byla tam troche wczesniej niz 
ja, poniewaz ona poszla na spotkanie ze swoja przyjaciolka, a ja pojechalam tam samochodem 
'dyskotekowym', poniewaz jedno z moich lepszych kolezanek miala wtedy swoje szesnaste urodziny. 
Po polnocy zabawa rozkrecila sie na dobre. Nie jestem w stanie powiedziec dokladnie ile razy 



musialam powtarzac 'Gelukkig Niew Jaar'. Zyczenia skladalam nie tylko znajomym, ale i ludziom, 
ktorych widzialam po raz pierwszy w zyciu. 

  Konczac, grudzien byl miesiacem pelnym ciekawych wydarzen, wycieczek, spotkan ze 
znajomymi, ale rowniez tesknoty za domem. Moge, bez zadnych watpliwosci, powiedziec, ze byl to 
najlepszy miesaic mojej wymiany w Belgii. 

Do napisania, 
Karolina 

 


