W dniach od 6 do 13 października 2013r. grupa 10 uczniów powiatu mikołowskiego,
w tym dwie uczennice naszej szkoły - Anna Pordzik (kl. III de) i Anna Ogierman (kl. III c),
wzięły udział w unijnym projekcie Outdoor Therapy realizowanym w ramach programu
Youth in Action (Młodzi w Działaniu) w Oliveto Lucano we Włoszech.
Był to obóz językowy, którego głównym celem było propagowanie rekreacji na świeżym
powietrzu jako sposobu promowania zdrowego stylu życia, wspieranie integracji społecznej
oraz aktywne uczestnictwo młodych ludzi w społeczeństwie poprzez odkrywanie wszystkimi
zmysłami walorów Parku Narodowego. Nadrzędnym celem był rozwój solidarności
i tolerancji wśród młodych uczestników z Włoch i Polski, a także wspieranie spójności
społecznej w UE.
Każdy dzień poświęcony był innemu zmysłowi. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy
Oliveto Lucano małą miejscowość położoną na wzgórzu, na południu Włoch, liczącą 500
mieszkańców; tam używaliśmy głównie zmysłu wzroku, podziwiając urodę Parku
Narodowego. Wieczorem poznawaliśmy tradycyjne tańce tamtego regionu.
Drugiego dnia przewodził nam zmysł smaku. Rano oglądaliśmy tradycyjny wyrób
makaronu, zaś po południu, w ramach konkursu, sami przygotowywaliśmy go w mieszanych
grupach polsko-włoskich. Wieczorem przybyli do Oliveto mieszkańcy różnych regionów
Włoch, przywożąc ze sobą tradycyjne potrawy, tak, więc mieliśmy okazję ich skosztować.
My również przygotowaliśmy naszą polską potrawę – racuchy, które wszystkim bardzo
smakowały. 
Codziennie towarzyszyły nam „energizery”, czyli przeróżne zabawy integrujące grupę polską
z grupą włoską, a także spotkania ukazujące naszą kulturę i tradycję. Wieczory zaś
poświęcone były rozrywkom takim jak: X-Factor Night, karaoke, mecz piłki nożnej Polska –
Włochy (nasi chłopcy się postarali, wygrali 5:9), tańce integracyjne, wreszcie Goodbay Party.
W ramach zmysłu zapachu pojechaliśmy do Natural Park of Gallipoli Cognato, tam
poznawaliśmy zapachy naturalnie rosnących przypraw, kwiatów i innych roślin.
Rozegraliśmy tam również grę terenową, w której sprawdzaliśmy nasze umiejętności radzenia
sobie w terenie.
Niezwykłą atrakcją było Body Painting, czyli malowanie ciał. Było to w dniu poświęconym
zmysłowi dotyku. Podzieleni na polsko-włoskie grupy losowaliśmy tematykę, do której
mieliśmy stworzyć żywy obraz.
Punktem kulminacyjnym wyjazdu była wystawa zorganizowana ostatniego dnia przez
uczestników projektu z Włoch i Polski, przedstawiająca dotychczasowe osiągnięcia grupy.
Opowiadaliśmy mieszkańcom Oliveto Lucano, jak spędziliśmy czas w ich mieście i czego się
nauczyliśmy. Wystawa zakończyła się prezentacją zdjęć.
Przez cały czas projektu porozumiewaliśmy się w języku angielskim, więc mogliśmy
sprawdzić swoje umiejętności w sytuacjach codziennych.
Cały ten tydzień, nowo poznani ludzie i ich kultura na długo zostaną nam w pamięci.
Było to niesamowite doświadczenie i cieszymy się, że mogłyśmy wziąć w nim udział. Każdy
z nas zostawił cząstkę siebie w Oliveto Lucano, na pewno będziemy tam często wracać
w naszych wspomnieniach.

