
Z Erasmusem we Włoszech 

Witajcie drodzy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 31. Tu Marysia Janeczek z klasy 6a. 

Chciałabym wam opisać pobyt członków programu Erasmus+ we Włoszech. Odbył się on w dniach 

31.03-06.04.19r. W skład ekipy wchodziło dwoje nauczycieli: Pani Dyrektor Monika Stelmach i Pani 

Paulina Rudnicka-Łosik oraz sześcioro uczniów: Oliwia Nadolska, Dominika Dobrowolska, Julia 

Pilarek, Maksymilian Nowak, Kamil Jaworski i ja. 

Był to wyjazd na zasadzie wymiany, tzn. że za rok to my będziemy gościć obcokrajowców w naszych 

domach.  

Wylecieliśmy z Warszawy. Dla większości z nas był to pierwszy lot. Ćwiczyliśmy wówczas 

znajomość legendy o Kasprze Karlińskim, z którą mieliśmy zamiar zapoznać członków Erasmusa. 

Było bardzo zabawnie. Gdy przylecieliśmy do Rzymu, czekał na nas bus do Pescary. Moje koleżanki i 

koledzy trafili do rodzin, a my z Julką pojechałyśmy do hotelu, gdzie zostawiłyśmy swoje bagaże. 

Następnie poszłyśmy z nauczycielami do restauracji na kolację- spaghetti. 

W poniedziałek zwiedzaliśmy szkołę w San Giovani Teatino. Byliśmy nawet u 3-latków! Potem 

mieliśmy spotkanie z burmistrzem, podczas którego dostaliśmy albumy o Włoszech. Poznałam wiele 

miłych osób z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii i Litwy. Śmiesznie było się z nimi 

porozumiewać- czasami łatwiej mową ciała niż ust. Wieczorem poszliśmy do rodzin. Było 

fantastycznie! Poznałam Giulię i jej rodzinę. Zjadłam u nich kolację (spaghetti) i porozmawiałam z jej 

znajomymi. Tego dnia dojechały do nas Hiszpanki Mia i Lorena. Bardzo je polubiłam za śmiech i 

łatwość w nawiązywaniu kontaktów. Cóż…słoneczna Iberia. 

We wtorek  pojechaliśmy na wycieczkę po Pescarze. Dotarliśmy do winiarni, gdzie poczęstowano nas 

serem i szynką. Potem przebyliśmy długą drogę do Manopello, gdzie zobaczyliśmy chustę, na której 

jest odbita twarz Jezusa. Po wyjściu z Bazyliki del Volto Santo bawiliśmy się ze znalezionym 

pieskiem- Węgielkiem. Jeszcze lepsza była zabawa „w słowa” z Portugalczykami- ustalaliśmy jakieś 

słowo po angielsku, my mówimy je po polsku, a oni po portugalsku. 

W środę  robiliśmy plakaty i prezentacje o baroku. Nasza prezentacja kilka razy się skasowała i 

musieliśmy ją robić od nowa- hmm, przynajmniej było z dreszczykiem. Gdy na kolację poszliśmy do 

rodzin jadłam- zgadnijcie co? Oczywiście spaghetti- było przepyszne. 

W czwartek odbyła się ciekawa wycieczka do Rzymu. Piliśmy gorącą czekoladę. Byliśmy w 

Koloseum i widzieliśmy przepiękne fontanny. Atmosferę trochę zepsuła pogoda, bo było deszczowo. 

Wszyscy kupiliśmy pamiątki z tego starożytnego miasta. 

W piątek mieliśmy warsztaty wielkanocne, robiliśmy kurczaki z tkaniny. Wieczorem uczestniczyliśmy 

w „imprezce” pożegnalnej, która trwała do późna. Było miło. Tym razem jedliśmy pyszne kluseczki 

gniocchi. 

Rano w sobotę pożegnałam się z Loreną i Mią. Smutno mi było, że musieliśmy się rozstać. 

Pojechaliśmy do Rzymu, a stamtąd wylecieliśmy do Warszawy. W drodze było śmiesznie, dzieliliśmy 

się emocjami z wyprawy. Gdy dojechaliśmy do Częstochowy, przywitała mnie cała stęskniona 

rodzina. 

Ten wyjazd bardzo mi się podobał i polecam go wszystkim. Bardzo bym chciała jeszcze raz 

uczestniczyć w wymianie. 


