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Nasza szkoła miała przyjemność gościć nauczycieli i uczniów
dziewięciu szkół partnerskich z siedmiu europejskich krajów – w
sumie 28 osób. A wszystko to w ramach projektu: „Jesteśmy tacy
różni... mimo to tacy sami” Przypomnijmy – realizacja projektu
rozpoczęła się we wrześniu 2009 i ma trwać do września 2011 roku.
Osoby uczestniczące w tym przedsięwzięciu angażują się w
działania, których celem jest przybliżenie uczestnikom projektu z
innych krajów obrazu Polski, Polaków, naszej kultury, regionu,
systemu oświaty wraz z wieloma aspektami związanymi ze
szkolnictwem, itd. My z kolei mamy możliwość poznać i zobaczyć
to, co mają nam do pokazania inne kraje: Grecja, Litwa, Łotwa,
Portugalia, Rumunia, Turcja i Włochy. Nasz projekt jest częścią
szerokiego programu „Uczenie się przez całe życie”. Główne
założenia i cele tegoż programu przedstawione zostały w
poprzednich wydaniach naszej gazetki, natomiast dokładne informacje można znaleźć na stronie
internetowej http://comenius.org.pl/
O tym, kiedy mają przyjechać do nas partnerzy uczestniczący wraz z nami w projekcie,
wiedzieliśmy już po pierwszej wizycie na Litwie (listopad 2009). Tam właśnie ustalono terminy
wizyt nauczycieli i uczniów w poszczególnych krajach oraz zatwierdzono tematy do realizacji w
pierwszym roku trwania projektu.
Przygotowania do przyjęcia naszych gości w I LO rozpoczęły się już pod koniec ubiegłego
roku szkolnego i obejmowały bardzo szeroki zakres działań, np. opracowanie szczegółowego
planu wizyty, rezerwacja miejsc hotelowych, sali konferencyjnej, posiłków, zabezpieczenie
transportu i zaplecza technicznego (komputery, projektory, nagłośnienie), przygotowanie
prezentacji, programu artystycznego, bankietu itd. W projekt zaangażowały się również rodziny,
które gościły u siebie uczniów zapewniając im opiekę, nocleg i wyżywienie.

Wtorek, 28 września – wszystko gotowe na
przyjęcie gości oprócz pogody, która jest
w tym roku wyjątkowo kapryśna i która jak
na razie nie pozwala cieszyć się urokami
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Zaczynamy (mam na myśli nauczycieli nie uczących języka angielskiego)

z lekką tremą:

„My name is... Where are you from?” Potem idzie już coraz lepiej. W sytuacjach
newralgicznych z pomocą ruszają niezawodne koleżanki anglistki, dzięki czemu Wieża Babel
zdaje się być oswojona.
Środa, 29 września. Oficjalne powitanie gości w szkole. Na początku zabiera głos dyrektor
dr Młodziński, później uczennice: Agata, Karolina i Natalia, witają zgromadzonych chlebem
i solą. Dziewczyny prezentują się ślicznie w barwnych, ludowych strojach. Nasi goście
proszeni są o napisanie na kolorowych kartkach słów: „chleb” i „sól” w ojczystym języku.
Okazuje się, że w niektórych językach istnieją pewne związki w zapisie i brzmieniu tych
słów.

Po przywitaniu z dyrektorem nasi goście zwiedzają szkołę, a później rozpoczyna się część
robocza – uczniowie i nauczyciele spotykają się w sali 56, gdzie zapoznają się z materiałami
przygotowanymi w formie prezentacji z zakresu literatury, sztuki i obyczajów krajów
uczestniczących
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przeprowadzają dla naszych uczniów lekcje języków: litewskiego, włoskiego, tureckiego,
rumuńskiego, portugalskiego, łotewskiego i greckiego.

Tego dnia jesteśmy również wraz z naszymi gośćmi z wizytą w Starostwie Powiatowym.

Po powrocie do szkoły kontynuujemy pokaz prezentacji. Spotkanie w szkole kończy się
wprowadzeniem do warsztatów poetyckich. Uczestnicy spotkania piszą wiersze

dysponując

jedynie kilkunastoma słowami, stosując ściśle narzucone zasady. Z tym zadaniem radzą
sobie jedynie trzy osoby. Pozostali uczestnicy warsztatów mają przeprowadzić

z uczniami

podobne zajęcia w swoich krajach i przesłać prace w ciągu dwóch miesięcy. Miejmy nadzieję,
że uda się naszym partnerom przeprowadzić lekcje poezji i otrzymamy od nich ciekawe
wiersze.
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„Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce stanowi jedyny
obiekt górniczy na świecie, czynny bez przerwy od
średniowiecza do chwili obecnej. Jej oryginalne wyrobiska
(chodniki, pochylnie, komory eksploatacyjne, jeziora,
szyby, szybiki) o łącznej długości około 300 km
usytuowano na 9 poziomach, sięgających do głębokości
327 m ilustrują wszystkie etapy rozwoju techniki górniczej
w poszczególnych epokach historycznych".
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Kopalni Soli „Wieliczka" w dniu 8 września
1978 na I Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego
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UNESCO

wśród pierwszych 12 obiektów z całego
świata.
W Krakowie goście zobaczyli najpierw Wawel
(dziedziniec, kryptę i katedrę), następnie
udali
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Arcybiskupiego. Z budynków uniwersyteckich
obejrzeli

Collegium

Maius

oraz

Collegium

Novum, gdzie udało się wejść do auli, która
wywarła na nich ogromne wrażenie. W tym
budynku zwrócono ich uwagę na tablice
upamiętniające

pracowników

naukowych,

którzy ponieśli śmierć ze strony okupantów
hitlerowskich

i
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Spacer

zakończył się na Rynku Głównym, który
mimo fatalnej pogody i zapadającego zmroku
prezentował się – jak zwykle – wspaniale.
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w zajęciach lekcyjnych z historii i języka angielskiego. W tym czasie nauczyciele wyjeżdżają
do Morska, gdzie ma miejsce pokaz prezentacji dotyczących pomysłów pedagogicznych
z takich przedmiotów jak: psychologia, filozofia i chemia. Tam również odbywa się
konferencja koordynatorów dotycząca ustalenia terminów wizyt w drugim roku trwania
projektu, tematyki spotkań oraz materiałów dydaktycznych (forma, treści).

O 17.00 spotykamy się w szkole. Przed nami popołudnie i wieczór pełne zabawy i dobrego
humoru.
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Powiatowego. Kogo podziwiamy
tego wieczoru? Najwięcej emocji
dostarczyły

zapewne

uczennice

naszej szkoły, które w niezwykle
uroczy sposób zatańczyły osiem
europejskich narodowych tańców.
Odpowiednia
i

charakteryzacja

rekwizyty dodatkowo wzmocniły
przekaz,
został

burzą

oklasków.

a

występ

Uczennice

nagrodzony

ćwiczyły

układy

taneczne pod okiem prof. Joanny Sierki, która była również organizacyjnie zaangażowana
w pozostałe punkty programu artystycznego. Bractwo Rycerskie Ziemi Ogrodzienieckiej
zaprezentowało pokaz tańców staropolskich oraz walk rycerskich, co wzbudziło wielkie
zainteresowanie widzów.
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towarzyszące mu osoby - między innymi uczniowie naszej szkoły - pokazali swoje wokalne
umiejętności.
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na
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profesjonalne

wykonanie piosenki Marizy - „Rosa Branca”, którą zaśpiewała w języku portugalskim Beata
Kusina. Podziwialiśmy nie tylko wspaniałe głosy naszych artystów,

ale również żartobliwe

scenki wplecione w repertuar ich występu. To jeszcze nie wszystko – w pewnym momencie
widownia została włączona do zabawy i usłyszeliśmy piosenkę „Szła dzieweczka do
laseczka” śpiewaną niekoniecznie z polskim akcentem, ale z jakże wielkim zaangażowaniem
i determinacją.
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upominków wszystkim uczestnikom projektu.
Przechodzimy do sali obok – tam czeka
przygotowany przez nauczycieli naszej szkoły
smaczny poczęstunek, po którym następuje...
powrót

do

prezentacji.
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zewnętrzne ocenianie szkół. W tej części - ze
względu na późną porę - uczestniczą jedynie
nauczyciele. Szkołę opuszczamy około godz
22.00.
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Krakowsko-
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wapiennymi skałami oraz wkomponowanymi
w nie malowniczymi ruinami niegdysiejszych
warowni.

Szlak

z Mirowa do Bobolic.

wędrówki

prowadzi

Spoglądamy w niebo... cudnie.

Przy takiej pogodzie ruiny zamków, skały oraz roślinność

nabierają szczególnego wyrazu.
Trasa

wędrówki

wiedzie

również

do

Rezerwatu Góry Zborów (Jaskinia Głęboka).
Po

południu

przejazd

do

Podzamcza

i zwiedzanie ruin ogrodzienieckiego zamku.
Dobrze, że w przeddzień wyjazdu naszych
gości, zaświeciło słońce i ten pogodny akcent
wraz

z

innymi

pozytywnymi

odczuciami

mogli zabrać uczestnicy projektu do swoich
krajów :)
W organizację przyjęcia naszych gości zaangażowało się wielu uczniów i nauczycieli I LO. Nie
sposób wymienić tutaj wszystkich działań, które towarzyszyły przygotowaniom wizyty. Większość
nauczycieli związana jest z projektem od samego początku, tzn. od momentu złożenia wniosku. Niektórzy
dołączyli niedawno, ale ich pomoc również bardzo się przydała. Niezwykle skomplikowane zadanie
„połączenia wszystkich nitek” tak, by wszystko zadziałało, miała koordynatorka projektu reprezentująca
stronę polską - Joanna Pencak.
I jeszcze... kilka fotek zza kulis
Czwartek, popołudnie – przygotowania do występu

Relacjonowała i opracowała Danuta Malec

