Grupa z Gilowic na Rodos w ramach realizacji projektu COMENIUS
To już szóste spotkanie w ramach projektu COMENIUS, które odbyło się w terminie
06.10-10.10.2014r. w Grecji na wyspie Rodos, gdzie młodzież z 9 państw realizowała temat
„Sport: idea olimpijska - zwalczanie ksenofobii”. Tym razem przedstawicielkami z naszej
szkoły były tegoroczne maturzystki: Monika Konieczny oraz Milena Niewdana z panią
dyrektor Barbarą Foltyn oraz panią Teresą Molendą w roli opiekunów. Po przyjeździe,
podekscytowani oraz zainteresowani zostaliśmy powitani i odebrani przez nasze greckie
rodziny goszczące.
Pierwszego dnia, po zapoznaniu się z naszymi zagranicznymi znajomymi, mieliśmy
okazję zwiedzić szkołę naszych greckich przyjaciół zwaną 7o gumnasio Rodou, a tam
uczestniczyć w różnego rodzaju rozgrywkach – od siatkówki, poprzez piłkę nożną aż do
koszykówki. Wszyscy uczestniczący w sportowych rywalizacjach mieli okazje do świetnej
zabawy oraz integracji. Jeszcze tego samego dnia wieczorem podczas spaceru zwiedzaliśmy
miasto Rodos, które dzieli się na nowe i stare. Poznaliśmy trochę historii miasta. Wejścia do
Portu Mandraki strzegł niegdyś wysoki Kolos Rodyjski uznawany za jeden z siedmiu cudów
świata. Dziś wyspy strzegą dwa posągi: jeleń i sarna, które są znakami herbowymi Rodos jako
wyspy. Potem udaliśmy się na wspólną wycieczkę do hydrobiologicznego akwarium na
Rodos, położonego w północnej części wyspy uznanego za pomnik dziedzictwa historycznego
wyspy Rodos. Wijące się korytarze, pomysłowo urządzone z naturalnych morskich muszli
tworzyły prawdziwie podwodną atmosferę. Po zwiedzeniu tego 'wodnego świata' każdy miał
czas na wieczorne zakupy.
Drugi dzień był dla nas szczególnie pracowity. Na zajęciach w szkole każdy musiał
bowiem zaznajomić się z historią igrzysk olimpijskich oraz przećwiczyć ich program otwarcia.
Tutaj miały też miejsce prezentacje, które uczniowie z poszczególnych państw mieli za
zadanie przedstawić. Potem udaliśmy się na spacer, gdzie dotarliśmy na starożytny stadion
w mieście Rodos, a tam nie pozostało nam nic innego, jak tylko pokazać czego nauczyliśmy
się podczas tego dnia, a mianowicie zaprezentować jak wygląda otwarcie igrzysk. We
wspólnym openingu Olimpiady uczestniczyli wszyscy uczniowie oraz opiekunowie
projektowego spotkania.
Trzeciego dnia zwiedzaliśmy starą część miasta Rodos, które zostało wpisane na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Starą część miasta z siecią malowniczych wąskich uliczek
otacza wielki mur obronny. Odnaleźć tam mogliśmy wiele różnych zabytków z okresów
takich jak np. rzymski, czasy joannitów a przede wszystkim z tureckich czasów np. meczet
Sulejmana oraz turecką łaźnie Hammam. Zwiedziliśmy także Archeologiczne Muzeum Rodos.
Przez cały czas mogliśmy widzieć okazałe mury pochodzące z XV-XVI w., które okalają Stare
Miasto, a tuż za nimi można już było widzieć dzielnice nowej części miasta. Rodos wiec jest
przykładem połączenia historii ze współczesnością.

Czwartego dnia czekała nas największa niespodzianka – wycieczka do Lindos – jednej
z trzech antycznych osad. Naszym pierwszym przystankiem tam był widok na Zatokę św.
Pawła – zapierający dech w piersiach krajobraz, od którego ciężko było się nam oderwać.
Potem mieliśmy okazję wspiąć się na Akropol górujący na wzgórzu ponad miastem. Po
wspinaczce schodami wykutymi w skale podziwialiśmy świątynie Ateny na akropolu. Tam
każdy miał chwilę na wspólne zdjęcia, odrobinę odpoczynku i podziwianie wspaniałych
widoków. Po spacerze wąskimi, skalnymi uliczkami w Lindos mieliśmy czas na mały szał
zakupów – wszyscy bowiem pragnęli przywieźć choćby małą pamiątkę z tej zadziwiającej
miejscowości. Po powrocie z wycieczki, wieczorem nadszedł czas na zabawę – wzięliśmy
udział w pożegnalnej dyskotece, gdzie mogliśmy poznać kilka tradycyjnych greckich tańców
a nawet zatańczyć wspólnie część z nich! Po takiej niezapomnianej wieczornej zabawie każdy
wyczerpany, ale szczęśliwy, musiał się niestety pożegnać z projektowymi przyjaciółmi,
ponieważ nadszedł czas powrotu do domu... W naszych sercach i pamięci jednak na pewno
na zawsze pozostanie gościnność greckich rodzin, zapach oliwek oraz wesoło
rozbrzmiewającej muzyki z wyspy Rodos.
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