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Spotkaliśmy się z każdą grupą na lotnisku w niedzielę 25 września 2022 roku, ale chociaż program zajęć

zaczynał się od poniedziałku, przygotowywaliśmy się do tej czterodniowej wizyty już od kilku miesięcy.

Ustalaliśmy chętnych do zabrania naszych gości do polskich rodzin, nawiązaliśmy osobiste kontakty

przez media społecznościowe, tworzyliśmy ciekawy program pobytu. Uczniowie, pod kierunkiem

nauczycieli, wykonali ustalone podczas poprzedniej wizyty w Stambule zadanie czyli prezentacje na temat

legend warszawskich. Ponieważ nasz projekt dotyczy elementów dziedzictwa kulturowego wpisanego na

Światową Listę UNESCO, umieściliśmy w programie wizyty w Warszawie również zajęcia na Starym

Mieście oraz muzykę Chopina i wizytę w Muzeum Etnograficznym. 

Uczniowie z francuskiej szkoły w Paryżu, tureckiej w Stambule, hiszpańskiej szkoły w Ubedzie oraz

włoskiej z sycylijskiego Cefalu odwiedzili nas pierwszego dnia w budynku szkoły Na Uboczu. Każdy zespół

pokazywał swoje prezentacje na temat legend oraz języka, który również jest elementem dziedzictwa

kulturowego. 

Spotkanie

Program 
16

nauczycieli

44 uczniów



Dzień drugi upłynął nam na wizycie w Łazienkach Królewskich, gdzie zaczynając od pomnika
Chopina, a na Pałacu na Wyspie kończąc, odbywały się zajęcia warsztatowe. Na zakończenie
odwiedziliśmy złotą kaczkę przy ulicy Tamka oraz Syrenkę nad Wisłą. Nasi goście mogli na
własne oczy obejrzeć miejsca, o których opowiadały warszawskie legendy.

kolejne
działania

Uczniowie o spotkaniu 

Ten Hiszpan to fajny chłopak,
chciałbym go odwiedzić w Ubedzie.

Nie spodziewałam się, że będziemy
mieli tyle wspólnych tematów z
kolegą z Turcji.

Każdego dnia, ja i mój gość, szliśmy
 z entuzjazmem na zajęcia projektowe.

E+

Nigdy tyle nie gadałem po angielsku
co przez ten tydzień!



Chopin
 i Syrenka

Muzyka Chopina. Mieliśmy niezwykłą okazję wysłuchać na żywo koncertu
fortepianowego. Maestro zagrał dla nas poloneza, mazurki i walce Fryderyka
Chopina.  Etiuda Rewolucyjna brzmiała nam jeszcze długo w uszach podczas
zwiedzania Starego Miasta, gdzie robiliśmy zdjęcia warszawskiej Syrence.
Pokazaliśmy gościom, kamienicę, w której mieszkał legendarny Bazyliszek,
Krzywe Koło i Kamienne Schodki. Uczniowie z zagranicy mieli za zadanie
odnaleźć na warszawskiej Starówce charakterystyczne obiekty. 
Idąc Krakowskim Przedmieściem, nie sposób było pominąć słynnych grających
ławeczek Chopina oraz zajrzeć do kościoła, gdzie spoczywa serce wielkiego
muzyka. 



Poznajemy
dziedzictwo Warszawy

W Muzeum Etnograficznym mieliśmy bardzo ciekawe warsztaty na temat podróżowania. Okazało się,
że w wielu kulturach ludzie mają podobne pragnienia i poglądy związane z podróżą. Muzeum ma
interaktywną wystawę, więc bawiliśmy się świetnie. Poszliśmy tam na warsztaty ludowych polskich
przyśpiewek. Nasi zagraniczni goście dzielnie próbowali wyśpiewać nawet najtrudniejsze polskie
słowa. 
Mieliśmy też prywatny seans filmowy w Kinotece. Obejrzeliśmy ,,Powstanie Warszawskie" Jana
Komasy, po którym zagraniczni goście lepiej zrozumieli ogrom zniszczenia miasta podczas II wojny 
 światowej.



Zespół nauczycieli Erasmus+: Ewa Rysińska - koordynator międzynarodowy projektu, Katarzyna Młynarczyk -
koordynator ds. wymiany uczniowskiej, Jolanta Waśkiewicz - koordynator ds. wymiany uczniowskiej, Iwona Gębicz,
Ewa Kozłowska oraz dyrektor Elżbieta Rutkowska.

Nauczyciele o spotkaniu  w Warszawie

To była świetna możliwość, żeby tyle się nauczyć
 i jednocześnie dobrze się bawić. Macie piękne
miasto! 
nauczyciel z Ubedy

Ja i moi uczniowie wiele oczekiwaliśmy po tej
wizycie w Polsce i nie zawiedliśmy się.
Pokazaliście nam wasze życie. Macie otwarte
umysły, jesteście gościnni. I nie było wcale tak
zimno, jak myśleliśmy!
nauczycielka z Paryża

Jestem pod wrażeniem tego, 
jak przyjęliście gości. 
Nie zapomnimy tego, 
co tu poznaliśmy.
 Wasze miasto jest wspaniałe.

nauczycielka ze Stambułu

Erasmus to świetna okazja do spojrzenia na inne kultury
 i kraje. Motywuje uczniów różnych państw do bycia i
zrobienia czegoś  razem. Daje uczniom nową wizję
przyjaznego świata.  

     nauczyciel z Cefalu


