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 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ZAWIERCIU

WIZYTA W KATERINI 
- GRECJA

W szóstym spotkaniu szkół partnerskich projektu:  „Jesteśmy tacy różni …mimo to wciąż tacy sami” naszą 
szkołę reprezentowały wicedyrektor Bożena Bańska oraz koordynator Joanna Pencak. Odbyło się ono 
w dniach 23-28.06.2010 w Grecji w miejscowości Katerini.

Nasza  podróż  rozpoczęła  się  w  Krakowie 
skąd poleciałyśmy do Salonik, z przesiadką 
we  Frankfurcie.  Właśnie  tam  spotkałyśmy 
reprezentacje  dwóch szkół  z  Portugalii.  Na 
lotnisku  w  Salonikach  czekał  na  nas 
koordynator  szkoły  goszczącej.  Wszyscy 
razem  wsiedliśmy  do  autokaru 
i  pojechaliśmy do hotelu,  gdzie  czekały  na 
nas  pozostałe  ekipy.  W większości  były  to 
znane  nam  osoby,  w  związku  czym  od 
początku zapanowała rodzinna atmosfera.

Następnego dnia ( w czwartek 24.06.2010 )nasz dzień rozpoczęłyśmy od wizyty w szkole. 
II Liceum Ogólnokształcące w Katerini jest jednym z pięciu ogólnych liceów miasta Katerini, które daje ogólne wykształcenie  
uczniom w wieku od 16 do 18 lat. Miasto Katerini, z liczbą ludności około 80.000, jest stolicą Prefektury Pieria, obszaru, który 
rozciąga się od podnóża góry Olimp aż do Morza Egejskiego. Jest to obszar, którego ekonomia opiera się głównie na turystyce  
i rolnictwie. II Liceum Ogólnokształcące ma bardzo dobrą infrastrukturę i jest w pełni wyposażone pozwalając w ten sposób  
szkolnej  społeczności  na rozwój działań wewnątrz- i  pozaszkolnych.  szkoła ma 430 uczniów. Uczniowie mieszkają głównie 
w obrębie miejscowości Katerini, a 10% z nich pochodzi z rodzin imigranckich (pierwszego i drugiego pokolenia) z takich krajów 
jak: Albania,  Rosja, Polska,itd.  Szkoła jest  instytucją,  która poza swoim głównym programem nauczania, z każdym rokiem 
posiada  znaczącą  tradycję  rozwoju  rozmaitych,  innowacyjnych,  szkolnych  programów  kształcących  (dotyczących  np. 
środowiska,  zdrowia  czy  kultury)  zarówno  państwowych  jak  i  międzynarodowych.  Co  więcej  cała  społeczność  szkolna 
(dyrektorzy  –  nauczyciele  –  uczniowie)  biorą  udział  w  wielu  różnych  inicjatywach  (seminariach,  działaniach  sportowych,  
kulturalnych, itd.) 



Zwiedziłyśmy budynek, który okazał się być opustoszały gdyż 
uczniowie  rozpoczęli  już  wakacje.!  Natomiast  nauczyciele  byli 
jeszcze do końca czerwca w pracy i uzupełniali dokumentacje 
szkolną.  Mimo to  przygotowano  krótki  program artystyczny, 
w  trakcie  którego  miałyśmy  okazję  poznać  tradycyjne 
greckie  tańce.  Pozytywne nastroje  udzieliły  się  wielu osobom! 

Następnie  odbyła  się  pierwsza 
część  prezentacji,  dotycząca 
zwyczajów  żywieniowych.  Nasz 
materiał  przygotowali:  wice-
dyrektor B. Bańska, prof. J.Czop, 
a przetłumaczyła prof.K.Kaptur. 

Po południu odbyliśmy spotkanie u burmistrza Katerini, który 
scharakteryzował  swój  region  oraz  podkreślił  przywiązywaną 
tam  dużą  wagę  do  projektów  europejskich. 
Po powrocie do szkoły rozpoczęła 
się  druga  część  prezentacji, 
w  której  nauczyciele  omawiali 
ciekawe 

scenariusze  lekcji  z  biologii,  chemii 
i  języków  obcych.  My  pokazaliśmy 
prezentację:  „Nie  wystarczy  jeść, 
trzeba wiedzieć co się je” opracowaną 
przez prof. R.Wizor i M. Płocharskiego 
z IIIc, w tłumaczeniu prof. K. Kaptur.

Następnego  dnia  rano  zwiedzaliśmy  okolice 
Katerini  -  zamek  Platamonas  oraz  wioskę 
Planteleimon.  Nieopodal  w  wiosce  edukacyjnej, 
położonej w górach, odbył się pokaz prezentacji 
podsumowujących  ankiety  pt.:  „Obywatelstwo 
europejskie”.  Nasz  materiał  opracowały 
prof.B.Pustułka,  prof.  A.Łączkowska,  prof. 
E.Pustułka oraz H.Ogurek  K.Tłustochowicz z IIIe.



Po przerwie odbyło się spotkanie koordynatorów  ze 
wszystkich szkół, podczas 
którego  koordynator 
projektu,  Luis  Militao 
z  Caldas   da  Rainha 
w Portugali, podziękował 
wszystkim  za  pierwszy 
rok  i  podkreślił  duże 

zaangażowanie  w  projekt  wszystkich  partnerów. 
W sobotę 26.06 zabrano nas na wycieczkę do Vergina, miejsca 
urodzin  Aleksandra  Wielkiego.  W  podziemnych  katakumbach 

zobaczyliśmy  zachowane  świątynie, 
grobowce a także 
piękną  biżuterię.  Wiele  ówczesnych 
ornamentów stosuje się do dziś!

Następnie  pojechaliśmy 
do  Salonik,  gdzie 
obejrzeliśmy  nabrzeże 
portowe  i  centrum 
miasta.  Na  koniec 
w  niedzielę  miałyśmy 

okazje  zwiedzić  święte 
miasto  starożytnych 
Macedończyków - Dion. 
Póżniej  autokarem 
wjechaliśmy w góry  na 
wysokość 2000 metrów 

by odbyć wędrówkę u podnóża Olimpu. Wrażenia 
niesamowite  choć  sama okolica  przypominała  mi 
nasze Tatry.



Wieczorem odbyło  się  wręczenie  certyfikatów,  a  gospodarze 
pokazali  nam  wreszcie  jak  tańczyć  Zorbę.  Spotkanie  było 
bardzo  udane  szcze-
gólnie  za  sprawą 
dyrektora  II  Liceum 
w Katerini – Arystotelisa 
Naulasa,  koordynatora 

Thanasisa  Polyzosa  i  grupy  współpracujących  z  nimi 
nauczycieli, którzy włożyli wiele serca w przygotowania 

i   stworzyli 
prawdziwie 
rodzinną 
atmosferę. 
Wielkie dzięki!!!



Litera grecka Nazwa grecka litery wymowa Kilka słówek i zwrotów greckich
Αα αλφα[alfa] A

Ββ βητα[wita] w

Γγ γαμα[ghama] g

Δδ δελτα[dhelta] d

Εε εψιλον[epsilon] e

Tak - ne 
Ζζ ζητα[zita] z

Nie - ochi 
Ηη ητα[ita] i

Dziękuję - efcharisto 
Θθ τητα[thita] th

Dziękuję bardzo - poli efcharisto 
Ιι γιωτα[jota] i

Nie ma za co, Proszę - daksi 
Kκ καπα[kapa] k

Proszę - parakalo 
Λλ λαμδα[lamdha] l

Przepraszam - signomi 
Μμ μι[mi] m

Dzień dobry - kalimera 
Νν νι[ni] n

do zobaczenia - adio, cherete
Ξξ ξι[ksi] x

Na razie - jassu, jassas 
Oο ομικρον[omikron] o

Dobry wieczór - kalispera 
Ππ πι[pi] p

Dobranoc - kalinichta 
Ρρ ρο[ro] r

Nie rozumiem - Den katalaveno 
Σσ,ς σιγμα[sighma] s

Jak się nazywasz? - Pos se lene? 
Ττ ταυ[taf] t

Υυ ιψιλον[ipsilon] i

Φφ φι[fi] f

Χχ χι[hi] h, ch

Ψψ ψι[psi] ps

Ωω ομεγα[omegha] o

                                                                                                  Relacjonowała  Joanna Pencak 
                                                                                                                      Opracowała Danuta Malec


