
Wizyta Delegacji w Polsce

Sprawozdanie z pobytu delegacji nauczycieli i uczniów z krajów partnerskich w Polsce w maju
2011

roku w ramach realizacji projektu Comenius ‘You in My Mind’

Sobota 07.05.2011 / Niedziela 08.05.2011

Dnia 7 oraz 8 maja 2011 roku koordynatorki programu, p. Agnieszka Kucińska oraz p. Katarzyna
Trojanowska-Nienałtowska wraz z rodzinami goszczącymi odebrały delegacje zagranicznych
nauczycieli i uczniów z lotniska w Warszawie. Gości szczególnie urzekł wiosenny krajobraz i
serdeczne przyjęcie. Uczniowie wrócili do Piotrkowa, gdzie zostali ugoszczeni przez polskie rodziny,
a nauczyciele zostali zakwaterowani w Hotelu Marriott w Warszawie.
Wieczorem koordynatorki wspólnie z grupą nauczycieli udały się na powitalną kolację do restauracji
„Platter”, której właścicielem jest Karol Okrasa, jeden z najbardziej znanych szefów kuchni w Polsce.
Doświadczyliśmy tam bardzo dobrej obsługi, spróbowaliśmy wyśmienitych dań, a sam Karol Okrasa
dochodził do stolika i opowiadał o kulisach powstania naszego dania głównego, czyli perliczek ze
struclą z jabłkami.

Poniedziałek 09.05.2011

Następnego dnia nasi goście mieli możliwość zapoznania się z historią Warszawy, wieloma
zabytkami o wysokiej randze artystycznej i historycznej. Pierwszym punktem programu był Pałac
Kultury i Nauki, gdzie nasz przewodnik, p. Jerzy Sajkowski, opowiadał o budowie i historii tego
słynnego gmachu. Następnie udaliśmy się do Parku Łazienkowskiego, skąd podziwialiśmy również
Belweder – rezydencję obecnego Prezydenta Polski, Bronisława Komorowskiego. Uroku całej
scenerii dodała piękna słoneczna pogoda, przejażdżka gondolami oraz zaprzyjaźnione z ludźmi
pawie i kaczki.

Kolejnym punktem wycieczki był spacer po Krakowskim Przedmieściu i Starym Mieście, Barbakan,
Pomnik Syrenki oraz wizyta przy Kolumnie Zygmunta. Po południu natomiast udaliśmy się na Plac
Piłsudskiego, gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza mieliśmy okazję zobaczyć, jak odbywa się
uroczysta zmiana warty.
Ostatnim punktem programu wycieczkowego było zwiedzanie miejsca ważnego dla Polaków i
warszawiaków wielu pokoleń, Kościoła Świętego Krzyża, w którym znajduje się serce Fryderyka
Chopina. Ponadto, przed powrotem do Piotrkowa odbyła się degustacja pysznych pączków i kawy w
słynnej cukierni A. Bliklego.

Wtorek 10.05.2011

We wtorek, 10 maja 2011 roku, o godzinie 10.00 koordynatorki projektu i pani dyrektor, Ewa Sipa,
powitały gości w naszym gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas przemówienia, pani
dyrektor podkreśliła wagę projektu Comenius we wzajemnym poznaniu się różnych narodowości.
Następnie zaprosiła na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców i pracowników szkoły oraz
tort z logo programu „You in My Mind” ufundowany przez jedną z piotrkowskich cukierni.
Kolejnym etapem wizyty w naszej szkole była realizacja zadań projektowych, czyli prezentacja
zwyczajów i tradycji weselnych w poszczególnych krajach partnerskich. Wszyscy zebrani byli pod
wielkim wrażeniem przedstawienia i prezentacji multimedialnej przygotowanej przez nauczycieli



języka angielskiego i uczniów naszego gimnazjum.
Następnie pani dyrektor zaprosiła gości na typowo polski obiad w stołówce szkolnej, po którym
wszyscy udali się na zwiedzanie szkoły. Nauczyciele i uczniowie obejrzeli różne sale lekcyjne, sale
gimnastyczną, gabinet dyrektora, bibliotekę oraz pokój nauczycielski. Szczególne wrażenie wywarła
na gościach gablota poświęcona programowi Comenius oraz wystawy fotograficzne z mobilności do
krajów partnerskich.
Ostatnim elementem wizyty naszych gości było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat
promujący „Dzień Europejski”. Zwyciężczynią została Ines Mesquita, uczennica z Portugalii.
Podczas spotkania w naszej szkole koordynatorzy omówili kolejne etapy realizacji projektu,
wyznaczyli kolejne zadania na spotkanie grupy projektowej w Hiszpanii w październiku 2011 roku
oraz dokonali ewaluacji podjętych już działań. Na zakończenie spotkania w naszej placówce pani
dyrektor wręczyła uczestnikom programu pamiątkowe certyfikaty oraz upominki.

Środa 11.05.2011

11 maja wcześnie rano wyruszyliśmy na dwudniową wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce i
Krakowa. W Kopalni nasi goście spacerowali korytarzami, podziwiali solne kaplice, podziemne
jezioro oraz Kaplicę Św. Kingi. Po południu zaś zakwaterowaliśmy się w Etap Hotel i, aby poczuć
niepowtarzalną atmosferę dawnej stolicy Polski, udaliśmy się na spacer oraz przejażdżkę bryczkami
po malowniczych ulicach Krakowa.

Czwartek 12.05.2011

Zwiedzanie Krakowa rozpoczęliśmy od spotkania z legendarnym Smokiem Wawelskim i historią
szewczyka Dratewki opowiedziana przez naszą panią przewodnik. Następnie uczestnicy wycieczki
podziwiali renesansowy dziedziniec na Zamku Królewskim oraz Katedrę Wawelską. Na Wieży
Zygmuntowskiej wszyscy mieli okazję dotknąć słynnego Dzwonu Zygmunta i podziwiać panoramę
miasta. Duże wrażenie zrobił na wszystkich ołtarz Wita Stwosza w Kościele Mariackim. Mieliśmy
także okazję usłyszeć na żywo hejnał mariacki oraz legendę z nim związaną. Spacerując po Rynku,
nasi goście podziwiali Sukiennice, Ratusz oraz pomnik naszego wieszcza – Adama Mickiewicza.
Zwiedziliśmy także dzielnicę żydowską – Kazimierz i próbowaliśmy typowo polskich pierogów w
jednej ze słynnych pierogarni.

Piątek 13.05.2011

Tego dnia zwiedzaliśmy nasze miasto rodzinne. Goście obejrzeli zabytkowe kościoły, kamienice na
Starym Mieście, mury miejskie, Zamek Królewski, Wielką Synagogę, w budynku której obecnie
mieści się Miejska Biblioteka Publiczna oraz cerkiew prawosławną. Wieczorem natomiast
spotkaliśmy się na „Balu Gimnazjalistów”, będącym jednocześnie spotkaniem pożegnalnym dla grup
partnerskich projektu Comenius. Szczególną atrakcją wieczoru dla delegacji zagranicznych okazał
się występ uczniów III klas, którzy zaprezentowali naszym gościom tradycyjny polski taniec – –
polonez. Wszyscy nauczyciele i uczniowie miło spędzili czas, bawiąc się przy piosenkach
pochodzących z poszczególnych krajów partnerskich.

Sobota 14.05.2011

Niestety, po tygodniowym pobycie w Polsce, pożegnania nadszedł czas. Nie wszystkim przyszło to z
łatwością i nie obyło się bez łez. Nasi partnerzy jednogłośnie stwierdzili, że odbyta wizyta była
wielkim sukcesem. Młodzież była zachwycona naszą gościnnością i różnorodnością programu
pobytu w Polsce. Nasi zagraniczni przyjaciele dziękowali za możliwość poznania naszej szkoły, kraju,
kultury i zdobywania nowych doświadczeń. To był niewątpliwie niezapomniany czas dla nas



wszystkich


