


Projekt Erasmus+ polega na międzynarodowej współpracy

uczniów z sześciu krajów (Litwy, Rumunii, Portugalii, Hiszpanii,

Włoch i Polski). Ma on na celu poznanie przez jego uczestników

innych kultur, stylu życia oraz mieszkających tam osób. Dzieci

biorące udział w tym projekcie (Kamil Jaworski, Maksymilian

Nowak, Marysia Janeczek, Julia Pilarek i my - Dominika

Dobrowolska i Oliwia Nadolska), a także nauczyciele

towarzyszący nam podczas wyjazdu (pani dyr. Monika Stelmach

i pani Paulina Rudnicka-Łosik) mieli okazję zwiedzić inne państwo

wraz z zabytkami, które się tam znajdują, a także mogli wykazać

się wiadomościami i umiejętnościami w zakresie języka

angielskiego, którym się tam porozumiewano z innymi

uczestnikami projektu.



Pierwszy dzień wyjazdu - niedziela 31 marca

O godzinie 6.30 mieliśmy zbiórkę pod naszą szkołą. Po pożegnaniu się z naszymi

rodzinami wsiedliśmy do busa i pojechaliśmy na lotnisko Chopina

w Warszawie. Większość z nas trochę się stresowała, ponieważ był to nasz

pierwszy w życiu lot samolotem.



Po przylocie do Włoch z lotniska w Rzymie odebrał nas

dwupiętrowy bus, który następnie odwiózł nas do Pescary,

do miasta, w którym czekały na nas rodziny, u których przez

najbliższy tydzień mieszkaliśmy.



Obydwie zamieszkałyśmy u bardzo sympatycznych rodzin –

Oliwia u Yary, a Dominika u Leonarda. Rodziny serdecznie nas

przyjęły do swoich domów. Przed pójściem spać rodziny podały

nam na kolację ich tradycyjne potrawy.



Drugi dzień - poniedziałek 1 kwietnia

Zbiórkę w szkole w San Giovanni Teatino mieliśmy o godzinie 8.15 w tamtejszej

sali komputerowej. Pani Gabriela (koordynator projektu we Włoszech) serdecznie

nas przywitała, a nastepnie oprowadziła wszystkich po budynku. Zobaczyliśmy

sale, w których uczyli się nasi rówieśnicy, a także młodsze od nas dzieci, będące

w wieku przedszkolnym.

Po zwiedzeniu szkoły poszliśmy do biura burmistrza miasta San Giovanni Teatino.

Od gospodarza miasta dostaliśmy w prezencie przewodniki turystyczne i albumy

związane z tą miejscowością. Następnie podano nam przekąskę. Po mile

spędzonym czasie wróciliśmy do szkoły, skąd odebrały nas rodziny, u których

mieszkaliśmy, by zabrać nas z powrotem do swoich domów. Tam zjedliśmy obiad

i dość wcześnie poszliśmy spać, by być wyspanym na kolejny dzień pełen wrażeń.



Trzeci dzień - wtorek 2 kwietnia

Wypoczęci i pełni sił spotkaliśmy się pod szkołą, aby wspólnie wyjechać do 

Pescary. Pierwszym punktem naszej wycieczki była  winiarnia, gdzie po udanym 

zwiedzaniu dostaliśmy lunch - ser, szynkę i chleb z oliwą.   

Następnie zwiedziliśmy Bazylikę del Volto Santo z chustą,                                     

na której jest odbita twarz Jezusa.



Czwarty dzień - środa 3 kwietnia
W środę, będąc w szkole, mieliśmy za zadanie - wykonać w ramach projektu -

plakat i prezentację o baroku. Mieliśmy przy tym wiele komplikacji, lecz wszystko

się udało.Po zakończeniu prac opowiedzieliśmy legendę dotyczącą naszego

regionu. Polska grupa projektowa prezentowała legendę o Kasprze Karlińskim. Na

koniec dnia spod szkoły odebrały nas goszczące rodziny z dziećmi i zabrały nas

do swoich domów.



Piąty dzień - czwartek 4.04 

Tego dnia zbiórka pod szkołą odbyła się bardzo wcześnie, bo już o godzinie 6.00.

Autobus przyjechał po nas w pobliże szkoły i wszyscy uczestnicy projektu zajęli

swoje miejsca. Jechaliśmy 3 godziny aż w końcu dotarliśmy do RZYMU.

Zwiedziliśmy bardzo dużo ciekawych i pięknych miejsc. Ten dzień był bardzo

intensywny.Podczas zwiedzania dużo się nauczyliśmy.



Zwiedziliśmy między 

innymi:



Szósty dzień - piątek 5 kwietnia

Następnego dnia po zwiedzaniu Rzymu uczestniczyliśmy w szkole w San

Giovanni w zajęciach plastycznych, podczas których tworzyliśmy wielkanocne

dekoracje. Gdy skończyliśmy nasze prace, przyszedł czas na zaprezentowanie

wszystkim plakatu i prezentacji o baroku.

Gdy wróciliśmy do domów, w których mieszkaliśmy, nadeszła pora na spakowanie

się w drogę powrotną, do Polski. Ciężko było nam rozstawać się z rodzinami

goszczącymi nas, a także z osobami poznanymi w ramach projektu. Niestety, ten

wyjazd nam tak szybko ,,zleciał’’.

Zanim wyjechaliśmy z Włoch, zostało urządzone przyjęcie pożegnalne

z przekąskami i tańcami, by przed powrotem do ojczystych krajów móc się

wspólnie „rozerwać”. Wszyscy się świetnie bawiliśmy.



Siódmy (ostatni) dzień - sobota 6 kwietnia

Rodziny goszczące odwiozły nas na przystanek autobusowy o godzinie 10.00. 

Tam pożegnaliśmy się ze łzami w oczach - było naprawdę ciężko… 

Autobus odwiózł nas na lotnisko w Rzymie. Wsiadając do samolotu wciąż było 

nam smutno po rozstaniu, pocieszała nas jedynie myśl, że w naszym kraju 

czekają na nas bliscy, z którymi nie widzieliśmy się przez cały tydzień.

W Polsce z lotniska odebrał nas mały bus, który zawiózł nas do Częstochowy, 

gdzie czekały na nas stęsknione za nami rodziny. Miło było je znów zobaczyć.



Wyjazd do Włoch bardzo nam się podobał. Poznałyśmy tylu nowych ludzi, 

z którymi wciąż utrzymujemy kontakty, rozmawiamy ze sobą, m.in.  dzięki wideo 

kamerce na WhatsAppie. Nigdy nie zapomnimy poznanych tam osób i miejsc - po 

prostu nie da się ich zapomnieć. Te wspomnienia na zawsze będą w naszych 

pamięciach. Mamy tylko nadzieję, że wszyscy jeszcze kiedyś się spotkamy. 

Wyjazd był bardzo ciekawy nie tylko ze względu na poznanych tam ludzi, lecz 

także na poznanie tamtejszej kultury, życia codziennego oraz przeżytych tam 

chwil.

Każdemu polecamy ten wyjazd, z całych naszych serc. Było naprawdę super! 



Dziękujemy za uwagę:

Oliwia Nadolska i Dominika Dobrowolska


