Лятно училище в Рим
Ако имах зададен въпрос да опиша с една дума лятното училище в Рим този септември,
бих отговорил с "невъзможно"! И наистина, за 5-те дни от 16.09 до 20.09.2012 се случиха толкова
незабравими събития в моя живот, че подбирането на една-единствена дума за всички тях
категорично би било непосилно!
Първо, лятното училище се проведе в Рим. Мисля, че това казва достатъчно. Все пак
"всички пътища водят към Рим" - един град,
в който минало, настояще и бъдеще се
преплитат в уникален въртеж от емоции.
Град, в който на всяка улица живее безценен
къс история - било то като поредната изящна
мраморна статуя, древна базилика, катедрала
и прочее. Рим е легенда, магия, емоция,
тръпка... тръпката да се върнеш назад към
славното минало на човешкия род и да се
насладиш на неговото /главно архитектурно/
творчество,
само
за
да
почерпиш
вдъхновение и размисъл за бъдещето си!
Затова и провеждането на едно лятно
училище в град като Рим неминуемо доведе до множество незабравими разходки из страниците
на историята и макар да не видяхме папата, мога спокойно да си отдъхна, знаейки - че с
останалите представители на ГПЧЕ и България, както и с нашия ръководител г-жа Лариса
Василева - видяхме почти всичко, което има да се вижда в Рим, включително и Ватикана!
Освен с туристическите походи обаче, можем да се похвалим и с отлично представяне по
време на работните сесии, когато на нас и колегите ни от Италия, Румъния, Африка и Америка,
чрез разнообразни лекции бе представена
цялата история и система на ООН.
Посетихме и сградата на организацията по
храните към Обединените нации, за да
научим много и да споделим своите
впечатления и колебания относно работата
на ООН през последните десетилетия.
И накрая, но не на последно място...
създадохме уникални приятелства с млади
хора от цял свят! Дали е било заради
италианската храна или просто заради Рим
не зная... но е факт, че всички успяхме да се
сплотим истински!
А какво по-хубаво от спомени за цял живот, нови знания, вдъхновение и приятелства? Е,
сещам се за нещо по-хубаво!
И то е още по-дълго лятно училище в Рим. Кой знае, може би някой ден?
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