
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wpis do księgi gości naszego szkolnego 

Muzeum Etnograficznego to jeden                      

z dowodów na to, że odwiedzili nas goście             

z Włoch, Francji, Turcji, Finlandii                     

i Chorwacji. Jak wyglądał ich pobyt                

u nas? Jak się czuli w naszym regionie? 

Jak nas ocenili i powspominali, 

przeczytacie w tym specjalnym numerze. 

A już w maju czeka nas ostania podróż, 

kończąca przygodę z Comeniusem. 



 

Uczestnictwo w programie Comenius to nie 

tylko ciekawe wyjazdy, ale także 

goszczenie partnerów z zagranicy. Wizyta w Polsce wypadała w zimie i od samego początku 

zachodziliśmy w głowę, jakie atrakcje można zaprezentować naszym gościom. Zimy w 

Polsce są zawsze kapryśne, więc urozmaicony program zajęć na świeżym powietrzu raczej 

nie wchodził w grę (chociaż pomysł z kuligiem i ogniskiem był bliski realizacji). 

Zdecydowaliśmy się postawić na atrakcje, które niezależnie od pogody będą ciekawe dla 

obcokrajowców. Wybór padł na Kopalnię Soli w Wieliczce, Muzeum Chleba                           

w Radzionkowie, zwiedzanie stolicy naszego województwa, wizytę w Muzeum                      

w Bierkowicach, a także czas wolny w centrum 

handlowym.                                                                             

Przygotowanie tak długiego pobytu to nie 

lada wyczyn. Każdy dzień należało bardzo 

precyzyjnie przygotować, zaplanować trasę 

zwiedzania, pamiętać nie tylko o celach projektu, 

atrakcjach, posiłkach, ale także o wygodzie naszych 

gości. To setki maili i telefonów, które koordynatorzy musieli wykonać, by wszystko było 

zapięte na ostatni guzik.   

 I udało się. Wszystko poszło jak należy, goście wrócili oczarowani naszym krajem, 

podkreślając, że nie spodziewali się ani takich wrażeń, ani takiego serdecznego przyjęcia. Za 

ten sukces podziękowania należą się p. Elżbiecie Molendzie, p. Magdalenie Swobodzian,          

p. Gabrieli Dworakowskiej i wszystkim młodym osobom, bez których nigdy by nam się nie 

udało. Po stokroć dzięki. 

Adam Żołądź 



 
 

 

 

 

 

Mapę wykonał uczeń klasy IIIB Mateusz Langos 

 

 

 



 

Wreszcie przyjechali długo 

oczekiwani goście. Tyle przygotowań, 

nerwówki, nieprzespanych nocy, ale już 

są. Wchodzą do szkoły, witają się z panią 

dyrektor Elżbietą Syrytczyk i pozostałymi 

nauczycielami realizującymi projekt. 

Nawet się nie spodziewali, że na samym 

początku usłyszą występ uczennic ze 

szkolnego zespołu Musica Viva. Dziewczęta zaśpiewały pieśń ludową o Kaśce wyczekującej 

na swojego Jaśka, a na akordeonie przygrywały im Kamil Kochanek z klasy Ib.  

Zespół Musica Viva zawsze w gotowości 

Nic dziwnego, że przybysze z Francji, Włoch, Finlandii, Turcji i Chorwacji byli zachwyceni, 

bo przecież na co dzień nikt nie wita ich w strojach ludowych. 

 Kolejnym punktem programu było przemówienie pani dyrektor, które miało miejsce       

w sali nr 2. Obcokrajowcy choć na chwilę mogli poczuć się jak uczniowie słuchający swojego 

nauczyciela. Ich uwagę przykuły zdjęcia widniejące na 

gazetkach przedstawiające najważniejsze wydarzenia      

z realizacji projektu.  

 



 

 

Turcy, Finowie i Francuzi na tle gazetki z projektu 

Droga do Muzeum Etnograficznego wcale nie była łatwa z kilku powodów. Po pierwsze, 

przeprowadzał naszych gości pan Adam Żołądź opowiadający o sukcesach naszych uczniów, 

działaniach projektów edukacyjnych i planszach przedstawiających wsie należące do gminy. Po 

drugie, nasi partnerzy zwiedzili pokój pedagoga, gdzie o swojej pracy porozmawiała z nimi pani 

Mariola Gogulska-

Michala, salę 

gimnastyczną na 

której mogli 

przyjrzeć się lekcji 

prowadzonej przez 

pana Artura 

Baziuka, oraz pokój 

nauczycielski. 

               Nie zabrakło też czasu na sesje z Dyrekcją i Janem Pawłem II 



 

Wreszcie drugie piętro i Muzeum Etnograficzne im. Danuty Zalewskiej, pomieszczenie 

ukazujące tradycje i kulturę naszych przodków. Grupa Biadaczanie już na nas czekała przy 

skromnie zastawionym stole. 

Uczniowie przedstawili iście 

śląską scenkę obrzędu betlejki,         

a pani Gabriela Dworakowska 

oprowadziła gości po Izbie 

Regionalnej. 

 

 

 

 

 

Obowiązkowym działaniem projektowym w każdym kraju 

jest spotkanie z władzami gminy, dlatego po wizycie w szkole, udaliśmy się na oficjalną część do 

Urzędu Gminy Łubniany i spotkanie z wójtem p. Krystianem Baldym, który przybliżył nam 

informacje nt. obszaru łubniańskiego. Przemówienie trwało ok 1h, a zakończyło się wspólną sesją 

zdjęciową oraz wręczeniem prezentów. Następnie pojechaliśmy do firmy Stegu zajmującej się 

produkcją kamieni dekoracyjnych. Każdy z uczestników projektu mógł sobie wybrać znak zodiaku 

wykuty w kamieniu. Prezentacja wyrobów oraz przejście przez samą halę produkcyjną też miały swój 

urok. Na zakończenie zaproszono nas do Kościoła p.w. Św. Bartłomieja w Jełowej i typowy śląski 

obiad w restauracji Bartosz. A więcej informacji znajdziesz na http://www.lubniany.pl/1109/spotkanie-w-

biadaczu-w-ramach-wielostronnego-projektu-comenius.html 

 

 



 

 

Pierwsze koty za płoty. Miejmy nadzieję, że kolejne dni miną równie sympatycznie 

i według przewidzianego planu. Tak spędzili dzień pierwszy koordynatorzy, a co     

w tym czasie robili uczniowie? Swoimi wrażeniami podzieliła się Karmen Puscz. 

To nie był zwykły dzień w szkole 

We wtorek wstałyśmy rano, zjadłyśmy śniadanie i pojechałyśmy rowerami na 

przystanek autobusowy. Tam spotkałyśmy Stefanie i Claudie. Gdy przyjechał autobus, 

przedstawiłyśmy dziewczyny naszym przyjaciołom. W szkole od razu poszłyśmy na próbę. 

Później czekałyśmy na naszych gości. Koleżanki z Koła Regionalnego oprowadziły nas po 

Muzeum. Byłyśmy też na lekcji chemii, a chłopcy dopytywali Włoszki o ich rodzime słówka. 

Nauczyli się np. dziękować po włosku – ‘grazie’. Ale i tak najśmieszniej było na lekcji religii, 

kiedy ze Stefanią musiałyśmy tłumaczyć trudne słówka na angielski. Na szczęście Stefania 

miała w komórce tłumacz polsko-włoski. Po lekcjach szybko pobiegłyśmy na autobus. Mam 

nadzieję, że dziewczyny będą dobrze wspominać ten dzień i … chłopców.                                                                       

                                                                                                                     Karmen Puscz 



 

Dla comeniusowców środa 

(12.02.14r.) była ciężkim                      

i zarazem satysfakcjonującym 

dniem, ponieważ zwiedziliśmy 

Muzeum Chleba w Radzionkowie         

i Kopalnię Soli w Wieliczce. 

Wstaliśmy wcześnie i o godzinie        

8:00 wyjechaliśmy 

spod naszej 

szkoły. Droga była 

długa.  Pierwszym 

punktem naszej 

wycieczki było 

Muzeum Chleba     

w Radzionkowie. 

Polska grupa już 

tam była, więc nie 

było to dla nas nic 

nowego, ale dla 

naszych zagranicznych przyjaciół tak. Szczególnie spodobało im się robienie warkoczy            

z chlebowego ciasta. Kolejnym punktem był obiad składający się z pierwszego dania (rosół), 

drugiego (kotlet, ziemniaki, surówka)  i deseru (szarlotka z lodami). Kiedy wszyscy się 

najedliśmy, wyruszyliśmy do Kopalni Soli. Był to punkt kulminacyjny naszej wycieczki.  Nie 

zawiedliśmy się,  ponieważ to wspaniałe miejsce.  Zjeżdżają się tam ludzie z całego świata. 

Najpierw musieliśmy pokonać ponad 50 pięter schodów. Na dole było zimno                             

i ciemno.  Ściany były pokryte solą i musieliśmy uważać na niskie stropy.  Nasza 

anglojęzyczna przewodniczka opowiadała wiele ciekawych rzeczy o kopalni. Np. ostrzegała 

nas, że kopalnia jest bardzo duża i bardzo łatwo można się zgubić. Po wycieczce bardzo 

bolały nas nogi i cieszyliśmy się, że wracamy do domu. To był fascynujący dzień.  

                                                      Karolina Gajęcka 

 



 

 

Włoszki jak zawsze uśmiechnięte 

 

Uroki miejsca – Kopalnia Soli w Wieliczce 

 

Będąc w kopalni dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji nie tylko ważnych dla nas 

współczesnych, ale również tych historycznych, które miały wpływ  na powstanie i rozwój      

podziemnego miejsca. Oto kilka z nich:  

opalnię Soli „Wieliczka" w 2007 roku w plebiscycie dziennika „Rzeczpospolita” 

czytelnicy uznali za jeden z siedmiu cudów Polski. Oddano na nią największą ilość 

głosów.  

dkryliśmy, że największa rzeźba na trasie turystycznej waży 15 ton. To tak, jakbyśmy 

postawili jeden na drugim aż trzy afrykańskie słonie. 

odczas zwiedzania Kaplicy Św. Kingi jeden z Turków zaczął śpiewać, a to dlatego, że 

miejsce posiada doskonałą akustykę. Koncertowali tu między innymi Nigel Kennedy 

oraz grupa Blackmore's Night. 

trakcyjna rzeźba solna Jana Pawła II znajduje się w jedynym podziemnym kościele        

w całej Europie.  

 
 
 
 

http://www.kopalnia.pl/zwiedzanie/poradnik-zwiedzajacego/slowniczek#word-trasa-turystyczna
http://www.kopalnia.pl/zwiedzanie/poradnik-zwiedzajacego/slowniczek#word-kaplica-sw-kingi


 

iczy 9 poziomów i sięga na głębokość 327 metrów. Zmieściłaby się w niej wieża 

Eiffla, która jest krótsza o całe 3 metry. 

iewiarygodne, że Wielickie złoże soli zajmuje powierzchnię 7km
2
 . Na początku XX 

wieku dokładnie tyle samo przestrzeni zajmowało miasto Kraków. 

lość sprzedawanej soli stanowił pokaźny zastrzyk finansowy dla kraju. Pokrywały 1/3 

wpływów skarbu państwa. Działo się tak za czasów panowania Króla Kazimierza 

Wielkiego. 

w całej historii Kopalni wyeksploatowano z niej blisko 7,5 mln m
3
 złoża. Z takiej ilości 

soli można by zbudować aż trzy piramidy Cheopsa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiątkowe zdjęcie w Kaplicy św. Kingi 

 

 

 

 
 

 
 



 

W czwartek trzynastego lutego odwiedziliśmy 

Opole. Razem z anglojęzycznym przewodnikiem 

- Mr. Thomasem, zwiedziliśmy kilka ciekawych 

miejsc.  Pierwszym obiektem zwiedzania był 

uniwersytet opolski Collegium Maius.  

Okrążyliśmy budynek, oglądając styl 

budownictwa, rzeźby, 

studnie wiecznej 

młodości i miejsce,          

z którego nauczał św. 

Wojciech. Przeszliśmy 

obok kościoła pod 

wezwaniem Matki 

Boskiej Bolesnej i św. 

Wojciecha 

potocznie 

zwany ,,Na 

górce”. Następnie podzieliśmy się na dwie grupy, jedna zwiedzała rynek, a druga 

Kamienicę Czynszową. W muzeum znajdowały się pomieszczenia wzorowane na 

wnętrzach pokoi mieszczańskich z lat 1890-1945 i przedmioty codziennego użytku.  

Zbiór rzeźb i my 

Grupowe zdjęcie na schodach do Kościoła św. Wojciecha 



 

Muzeum było 

bardzo ładnie 

wyremontowan

e, dawny styl 

nadawał 

charakteru 

kamienicy. Po 

zakończeniu 

zwiedzania 

wybraliśmy się 

na spacer po 

rynku. 

Zobaczyliśmy Amfiteatr oraz pomnika Karola Musioła. Zwiedziliśmy podziemia klasztoru 

franciszkanów. Ojciec franciszkanin opowiedział nam historię rodziny Piastów, która została 

pochowana w podziemiach. 

 

 

Widok obrazów śmierci, trumien i kości wywoływał w nas dreszczyk.  Byliśmy też kupić 

pamiątki w Miejskiej Informacji Turystycznej, a chwilę na kontemplację mieliśmy              

w Kościele Świętej Trójcy. Następnie pojechaliśmy do restauracji ,,Bida”, żeby posmakować 

trzech rodzajów pierogów (z kapustą, z mięsem i z serem), które mimo swojej oczywistej 

Oto łoże rodzinne – wystarczyło miejsca dla całej 

rodziny 

Piękna pogoda i opolski rynek - dwa powody, dla których warto zrobić zdjęcie 



 

obecności na polskich stołach 

nie trafił w gości z Włoch            

i Francji. Na deser zjedliśmy 

pyszne lody waniliowe z bitą 

śmietaną, truskawkami i polewą 

czekoladową. Po fantastycznym 

obiedzie pojechaliśmy na 

zakupy do CH Karolinka,           

z którego nasi goście wyszli 

obładowaniu torbami. 

Najwidoczniej bardzo 

spodobała im się polska moda. 

Zresztą, kto nie lubi zakupów…  

             Małgorzata Twardawska 

 

Oprócz trzech intensywnych dni opisanych w Pamiętniku Comeniusowca spędzałyśmy z 

naszymi rówieśniczkami czas po południu, wieczorem, po prostu czas wolny. 

Czas wolny zagospodarowałyśmy tak, by pokazać naszym gościom jak 

najwięcej atrakcji. Myślę, że zobaczyły nasz kraj od strony tradycyjnej,       

a także od tej rozrywkowej. Naszym celem było ukazanie naszego regionu 

tak, by pamiętały go jak najlepiej i chętnie jeszcze raz do niego 

przyjechały. Pierwszego dnia w poniedziałek miałyśmy do wykorzystania 

cały dzień. Większość z nas zaczęła od tego samego, czyli pokazania 

swojej okolicy. Pogoda nam sprzyjała, choć miałyśmy 

połowę lutego. Do mnie i Asi przyjechała Gosia z Giulia      

i nie zasypiałyśmy gruszek w popiele - dziewczęta 

nauczyły się robić pierogi. Później rozmawiałyśmy              

i grałyśmy w Eurobiznes.         

  

Tradycyjne jadło – pierogi w trzech odsłonach oraz pyszny deser 



 

Włoszki i Polki będą 

wspominać ten czas z uśmiechem na 

twarzy. Francuska grupa postanowiła 

się udać do łubniańskiej pizzerii. We 

wtorek wszyscy poszliśmy do 

szkoły, nasi goście byli ciekawi 

wszystkiego, tak samo jak i polscy 

uczniowie. Zwiedziliśmy również 

szkolną Izbę Regionalną. Po 

lekcjach zjadłyśmy obiad                    

i pojechałyśmy na basen razem          

z Giulią i Gosią. Karolina z Letizią 

postanowiły pojechać do kina. 

Karmen, Letizia, Stefania i Claudia 

grały w ping-ponga. Natomiast 

dziewczyny z drugich klas wpadły 

na oryginalny pomysł i zrobiły 

ognisko, czym zaskoczyły swoich 

gości, ponieważ dowiedziały się, że 

widzą coś takiego po raz pierwszy.  

 

 

 

 

 

Wieczorem grupa włoska wybrała                  

się na łyżwy. 



 

Po dwóch dniach, w czwartek mieliśmy wolny wieczór, zresztą ostatni. 

Zabrałyśmy dziewczyny do pizzerii. Zaprosiłyśmy również naszych kolegów, 

którzy zadali sobie trudu, żeby dogadać się z Włoszkami. Rozmawialiśmy po 

polsku, włosku i angielsku. Mimo językowych potyczek było bardzo wesoło. 

Wszyscy wyszli stamtąd zadowoleni i najedzeni. Sądzę, że dostarczyłyśmy 

naszym gościom wiele niezapomnianych wrażeń. Jeszcze tylko wspólne zdjęcie 

i wieczór zaliczam do udanych. 

 

 

 

 

                               

Olga Wajer 

Nasi koledzy dzielnie próbowali się dogadać z dziewczętami. Wieczór w pizzerii                        

w Łubnianach. 



 
 

Gościłam u siebie w domu dziewczynę 
z Włoch. Nazywa się Claudia Azara. 

Ma 13 lat. Claudia jest miła i 
przyjazna. Bardzo lubi koszykówkę        

i jest wielką fanką drużyny z Sardynii. 
Jej rodzice są profesorami i wykładają 

medycynę. Stefania Feliks 

Podczas pobytu uczniów z Francji w Polsce gościła u 
mnie dziewczyna o imieniu Elise. Jest ona w moim 
wieku. Elise jest  niezwykle miła, sympatyczna i 

zabawna . Lubi uczyć się języków obcych, czytać dobre 
książki, słuchać muzyki, ale interesuje się też 
architekturą. Ma młodszą siostrę. Jej tata jest 

listonoszem ,a mama pracuje z uczniami mającymi 
trudności w nauce. Mimo że nie uczy się długo języka 

angielskiego, świetnie się dogadywałyśmy. Z pewnością 
wizyta w Polsce bardzo się jej spodobała, ponieważ nie 
chciała  wyjeżdżać. Bardzo się cieszę, że w maju znów 

się spotkamy, bo bardzo się polubiłyśmy i już za nią 
tęsknię. Paulina Wiench 

W lutym gościłam Elsę (z lewej) 
i Chloe (z prawej) z Francji. 

Dziewczyny były bardzo miłe      
i zabawne. Elsa ma 13 lat, lubi 
tańczyć i słuchać muzyki. Ma 
dwóch braci, a jej rodzice są 
dziennikarzami. Chloe jest w 

tym samym wieku, co Elsa, ma 
siostrę. Lubi grać w 

koszykówkę. Maria Nalewaja 



 

W moim domu gościłam dwie Francuzki. Liz (po prawej) ma 13 lat, jest trochę nieśmiała, 
wesoła i bardzo miła. Lubi zwierzęta, w swoim domu ma dwa kucyki (Shaky                        

i Pikachu). Uwielbia również słuchać muzyki (szczególnie francuskiego rapu) i ozdabiać 
albumy ze zdjęciami (scrapbooking). Jej mama ma na imię Christelle, a tata Joël. Jej 

ojczym ma na imię Fabrice, a macocha Karine. Ma młodszą siostrę – Lénę, przyrodniego 
brata – Logana  i przyrodnią siostrę – Winonę. 

Faustine (po lewej) ma 14 lat, jest bardzo śmieszna i również odrobinę nieśmiała. 
Uwielbia grać w piłkę ręczną, słuchać muzyki i czytać książki. Jej ulubionymi 

przedmiotami w szkole są: język angielski i w-f. Jej mama ma na imię Claire, a tata 
Lionel, są nauczycielami wychowania fizycznego. Faustine ma starszą siostrę Alissę.          
I kota – Pistache. Jej ulubione filmy to: „Igrzyska Śmierci”, „Percy Jackson”, „Piraci            

z Karaibów” i „Harry Potter”. 
 

Oliwia Wojciechowska 

 
  



 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Czas spędzony z naszymi gośćmi był pełen różnych atrakcji. Pierwszego dnia 

wybrałyśmy się z Giulią na rowery po mojej miejscowości, zobaczyłyśmy szkołę 

podstawową, kościół, otaczające nas krajobrazy. Po wycieczce wypiłyśmy herbatkę                   

i zagrałyśmy w grę planszową, którą Włoszka szybko zrozumiała i grała doskonale. We 

wtorek razem odwiedziłyśmy gimnazjum, gdzie uczestniczyłyśmy w lekcji historii, 

matematyki i muzyki, zwiedzałyśmy muzeum etnograficzne. Po szkole 

pojechałyśmy się zrelaksować na basenie Błękitna Laguna w Oleśnie. 

Włoszki świetnie pływały i było widać, 

że sprawia im to wielką frajdę.                                                                                       

Następnego dnia wybrałyśmy się do 

Olgi,  aby pokazać naszym gościom jak 

wykonuje się tradycyjną, polską potrawę 

– pierogi. Po zjedzeniu posiłku 

pojechałyśmy na łyżwy razem z całą 

grupą włoską, było bardzo wesoło            

i sympatycznie. W czwartek cała grupa 

Comeniusowska zwiedziła Wieliczkę        

i Muzeum Chleba w Radzionkowie,          

a wieczorem udaliśmy się na pizzę do 

Łubnian, jednak polska pizza nie 

zasmakowała Włoszkom. W piątek 

pokazaliśmy Opole, w tym rynek, 

Kamienicę Czynszową i amfiteatr. Strasznie było nam smutno podczas pożegnania, ale mam 

nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy.  

 



 

 

 

 

W moim domu przez 5 dni mieszkały 

dwie Francuzki, Liz i Faustine. Pierwszą 

polską potrawą, jaką spróbowały, był bigos           

i gołąbki. Przy pomocy słownika przetłumaczyłam im nazwę gołąbków, w pierwszej chwili 

bardzo się wystraszyły, ponieważ myślały, że mają przed sobą prawdziwe ptaki. Po moim 

wyjaśnieniu i przełamaniu ich strachu spróbowały tę potrawę, która, jak się potem okazało, 

bardzo im smakowała. Coś, co również bardzo mnie zdziwiło było to, że żadna z dziewczyn 

nie znała galaretki owocowej (podanej im w serniku na zimno).  

Następnego dnia na śniadanie przygotowałam im jajecznicę, jednak ta nieszczególnie  

przypadła im do gustu. Polskie słodycze, które im bardzo smakowały, to: ptasie mleczko, 

delicje i drożdżówki z serem (ze sklepiku pani Eli). Francuzkom posmakował również śląski 

obiad: czyli rosół, kluski, kotlety, rolady i surówka. Dziewczyny nie pogardziły też 

kompotem z truskawek. We Francji śniadanie jada się na słodko, a tu w Polsce miały okazję 

spróbować śniadania w innym stylu. Jeśli chodzi o Włoszki, do gustu przypały im 

własnoręcznie robione pierogi, sos do kotletów, pierniki i zupa pomidorowa, która dla 

Włoszek była czymś nowym, ponieważ oni w ogóle nie jadają zup. Żadnej z naszych 

rówieśniczek zza granicy nie smakował nasz tradycyjny czerwony barszcz.  

Biorąc pod uwagę fakt, że cały pobyt był przepełniony wieloma atrakcjami w postaci 

wycieczek i wyjazdów niewiele czasu zostawało na wspólnie spędzane domowe posiłki. 

Trochę żal, że pobyt naszych koleżanek nie był nieco dłuższy, może wtedy moglibyśmy 

zaprezentować im bardziej naszą polską kuchnię. 



 

 

Redagując kolejne artykuły do Gimzetki  postanowiłyśmy 

porozmawiać z panem Adamem Żołądziem. Naszym celem było 

uzyskanie jak najwięcej informacji na temat projektu, wyjazdów 

zagranicznych i spotkania w Polsce. 

Skąd pomysł na zostanie koordynatorem 

projektu Comenius? 

Zawsze chciałem zrobić taki projekt, który umożliwiłby 

wyjazdy międzynarodowe mi oraz uczniom. Na początku szukałem innych tego 

typu projektów, aż w końcu pojawił się Comenius. Niestety w tym roku odbywa 

się zakończenie tego projektu. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zorganizujemy 

wraz innymi krajami podobne przedsięwzięcie. 

Które z państw biorących udział             

w projekcie spodobało się Panu najbardziej? 

Każde państwo ma swój urok.  Na przykład urokiem Finlandii był 

tamtejszy klimat. Zaś wizyta we Włoszech była doskonale zorganizowana. 

Wszystko było poukładane i punktualne. 

Co Pana zaskoczyło w kulturze innych krajów?  

Istnieją takie stereotypy np. Włosi się spóźniają. Wcale tego nie 

zauważyłem. Myślę, że gościnność krajów, które miałem okazję poznać była 

naprawdę wspaniała. 

Czy wizyta w Polsce była porównywalna do wizyt       

w innych krajach, czy może czymś się wyróżniała? 

Wizyta w Polsce była krótsza od pozostałych. Poza tym nasza szkoła jest 

najmniejsza spośród szkół biorących udział w projekcie. Wyróżniała się też tym, 



 

że choć była zima, to niestety pogoda nie sprzyjała do przygotowania zabaw na 

dworze, gdyż na termometrach było 10 kresek. 

Czy zamierza Pan utrzymywać kontakt                    

z koordynatorami z innych krajów? 

O ile będzie to możliwe to myślę, że tak. 

Czy uczniowie z naszej szkoły reprezentowali szkołę         

w dobrym stopniu? 

Wydaje mi się, że tak. Zarówno podczas wizyty w Polsce jak i wizyt 

zagranicznych. Zobaczymy jak będą sprawować się we Francji, ale myślę, że 

będzie dobrze. 

Dziękujemy bardzo za wywiad.  

Ja również dziękuję. 

 

Wywiad przeprowadziły Julia Dorosz i Paulina Wiench 



 

postawiła na gry planszowe. Cała 

rodzina włączyła się w rywalizację. Miały 

różne atrakcje w tym fontannę 

czekoladową z owocami. Zabawa trwała 

długo, bo aż do pierwszej w nocy. Wieczór 

był udany.  

 i jej francuska koleżanka spędziły 

czwartkowe popołudnie z Julią i jej 

gościem. W domu Juli spotkały się i miło 

spędziły ostatnie chwile. Oglądały film 

„Igrzyska śmierci”, grały w Twistera.         

A także przygotowały wspólną kolacje, 

którą były tosty z serem.  

i Asia po powrocie z wycieczki        

w Opolu zaczęły się szykować do pizzerii. 

Były również pamiątkowe zdjęcia               

i pożegnania z rodzicami. 

 z Giulią odpoczywały po czym 

również szykowały się do restauracji.  

 i Claudia spotkałyśmy się z Karmen        

i Letizią. U Karmen w domu grałyśmy        

w ping-ponga i spędziłyśmy czas                      

z uśmiechem na ustach. Później ubrałyśmy 

się i poszłyśmy do pizzerii w Łubnianach. 

Gdy wróciłyśmy do domu, była późna 

godzina, więc pomogłam się jej pakować. 

Na miejscu już na nas czekali. Było 

tam sporo osób. Olga z Azją, Gosia            

z Giulią, Karolina z Letizią, a także 

Marcel, Denis, Adam, Damian i Sebastian. 

Tam zamówiliśmy pizzę i usiedliśmy przy 

wielkim stole. Było dużo śmiechu, 

panowała przyjemna atmosfera. Po paru 

godzinach, gdy już zjedliśmy, 

postanowiliśmy odwiedzić naszych 

nauczycieli, którzy byli  na kolacji 

pożegnalnej w ŁOK-u. Bardzo się 

ucieszyli na nasz widok. Niestety, 

musieliśmy wyjść po chwili. Staliśmy 

jeszcze na dworze i robiliśmy sobie 

pamiątkowe „sweet focie”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Piątek rano nie był za bardzo spokojny, ponieważ każdy był zestresowany, czy czegoś 

nie zapomniał. Gdy już wszystko było spakowane, pojechaliśmy pod Hotel Piast do Opola.       

A tam czekaliśmy na autobus, który zabierze naszych zagranicznych przyjaciół na lotnisko. 

W czasie czekania na pojazd popłynęło parę łez. A gdy przyjechał jeszcze więcej. Był 

oczywiście ostatnie zdjęcia przed odjazdem i ostatnie pożegnania. Wszyscy dziękowali sobie 

wzajemnie za pobyt, prezenty. W końcu nadszedł czas na odjazd. Obcokrajowcy weszli do 

autobusu, zajęli miejsca i szykowali się do jazdy. Gdy kierowca zapalił silnik, zaczęło się 

machanie rękoma na pożegnanie. Ruszyli na lotnisko.  

To były nasze ostatnie chwile spędzone z nimi. Wszyscy mamy nadzieję, że się znowu 

spotkamy kiedyś i powspominamy ich pobyt w Polsce. Mamy również nadzieję, że się im 

podobało u nas.  
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This meeting was a fantastic experience! The family was very hospitable and 

generous. Staying for a long time without my parents made me grow up! I thank 

my host family for the chance they gave me. 
Giulia  

 

My trip was really fantastic and I'm happy that my “adventure” was positive. 

I really enjoyed staying at Stefania’s house and visiting Krakow. All the days 

spent in Poland will remain in my memory forever because I felt fully involved 

in the “big Comenius family”. 
Claudia  

 

Dear diary, 

Let me tell you something about my experience in Poland. As you know, I was waiting for this 

moment for a long time, and now that it’s all over I can’t believe it. I already miss everything,         

I want to go back to the first day of the meeting, when I arrived in Poland and I met Karolina. It 

was a fantastic experience and every day I was always happy, because I had a lot of fun with my 

partner. We talked a lot and we are very good friends 

now, and now I’m really sorry that I may not see her ever again. She promised that maybe one 

day she will come back to Italy during the summer. I really hope so. 

Letizia 
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