
Spotkanie projektu Erasmus+ w Gilowicach 

Od 2 do 6 grudnia gościliśmy w naszej szkole uczniów z międzynarodowej wymiany – 
projektu Erasmus+. Udział w nim biorą następujące kraje: Włochy, Austria, Niemcy, 
Słowenia, Czechy i Polska. Celem projektu jest poznanie tradycji i zwyczajów państw 
członkowskich. 

Pierwszego dnia uczestnicy mogli zapoznać się i zintegrować podczas wspólnych zabaw. 
Uczniowie spędzali czas na rozmowach, tańcach oraz tworzyli pocztówki świąteczne, które 
będą wyjątkowa pamiątką. We wtorek młodzież miała okazję zwiedzić kopalnię Guido w 
Zabrzu, gdzie znajdują się świetnie zachowane poziomy wydobywcze. Wycieczka była 
wspaniałą atrakcją dla naszych gości oraz przybliżyła wszystkim postać św. Barbary w 
górnośląskim górnictwie. Tego dnia uczniowie podziwiali też dziedzictwo kulturowe naszego 
regionu w Muzeum Śląskim w Katowicach. W środę młodzież w międzynarodowych grupach 
pracowała nad prezentacjami dotyczącymi Śląska. Szczególnym przeżyciem dla naszych 
gości było zwiedzanie niemieckiego obozu nazistowskiego Auschwitz-Birkenau w 
Oświęcimiu, które przybliżyło im historię II wojny światowej. 
Kolejnego dnia uczniowie zachwycali się urokliwymi widokami Krakowa i jego wyjątkową 
architekturą. Pasjonaci kultury podziwiali unikalne zabytki folkloru, rzemiosła, czy sztuki 
ludowej z terenów dawnej i obecnej Polski oraz innych krajów. Wszystkie te obiekty oglądali 
w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. 

W ostatnim dniu projektu, uczniowie tworzyli quizzy, które dotyczyły minionego tygodnia w 
Polsce. Po południu członkowie projektu udali się na wycieczkę do Pszczyny - Perły Górnego 
Śląska. Uczniowie oglądali obronny, murowany, pszczyński zamek i zapoznali się krótko z 
jego historią. W planie wycieczki był również spacer w parku i Pokazowej Zagrodzie Żubrów 
oraz zwiedzanie skansenu, który przybliżył wszystkim realia życia w staropolskiej wsi. 
Ostatnim elementem piątkowej wycieczki był występ zespołu Wolanie oraz wspólne 
śpiewanie i nauka tańca regionalnego, z którym wszyscy znakomicie sobie poradzili. 

Zwieńczeniem tego tygodnia, było uroczyste spotkanie pożegnalne, podczas którego 
poszczególne kraje prezentowały własne tradycje i zwyczaje. Każdy uczestnik projektu 
otrzymał certyfikat. Po części formalnej na wszystkich czekał smaczny poczęstunek, który był 
okazją do wymiany spostrzeżeń, wrażeń po tym tygodniu. 
Było to wspaniałe doświadczenie dla wszystkich uczestników projektu, które pozwoliło im 
poznać bliżej inne tradycje, tajniki naszego regionu, ale przede wszystkim był to czas świetnej 
zabawy i szansy na zawarcie nowych znajomości. 


